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ภาพของความเป็นธรุกจิครอบครวัในสายตาคนทั่วไปมกัมองถงึ
ความยาวนานที่ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น สะท้อนถึงความมั่นคงยั่งยืน
ที่ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน แต่ภายใต้ค�าว่า “จากรุ่นสูรุ่่น” นี้เอง กลบั
พบปัญหาที่ซ่อนอยู่ นั่นคอื การขดัแย้งทางความคดิระหว่างคนรุน่เก่า
กบัคนรุ่นใหม่ ซึ่งหลายธรุกจิครอบครวัเลง็เหน็ถงึปัญหาเหล่านี้ และ
พยายามที่จะปรับแก้ไขเพื่อให้การผสานรอยต่อเป็นไปอย่างราบรื่น
ที่สดุ

ปัจจบุนัเราจะเริ่มเหน็หลายธรุกจิมกีารเขยีนธรรมนูญครอบครวั 
ซึ่งเปรยีบเสมอืนกฎ กตกิาในการท�าธรุกจิร่วมกนัของคนในครอบครวั 

รวมไปถงึแผนการสบืทอดทายาท ในการวางตวัผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น�าในอนาคต 

 ไม่เพียงแต่ระบบที่ถูกน�ามาใช้เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจครอบครัวเป็นไปด้วยดีแล้ว อีกสิ่งหนึ่ง
ที่เหน็ชดัเจนขึ้น คอื มมุมองความคดิทั้งของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป อาจเป็นด้วย
ภาวะการแข่งขันที่บีบบังคับให้ธุรกิจอยู่แบบเดิมไม่ได้ ต้องปรับตัวให้ทันกับยุค Digital Disruption 
คนรุ่นก่อนจึงต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เป็นก�าลังที่จะต่อกรกับการเปลี่ยนแปลง ผู้ใหญ่ยอมเปิดทาง
ให้ความคิดของเด็กโลดแล่นและเป็นอิสระมากขึ้น ขณะที่ทายาทเองก็เรียนรู้ที่จะพิสูจน์ความส�าเร็จ
ของตวัเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กบัคนรุ่นก่อน 

สิ่งเหล่านี้เองที่ท�าให้ธุรกิจครอบครัวพลิกโฉมขึ้นมา ได้เห็นการเปิดเกมรบในรูปแบบใหม่ๆ 
ทั้งการต่อยอดของเดมิและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลกเ็พื่อเป้าหมายใหญ่คอื การพาธรุกจิ
ครอบครวัให้ยั่งยนืต่อไปนั่นเอง 
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Get Idea

PDM BRAND
จากพรมเมืองร้อน สู่ Living Product

ภาพจ�าของใครหลายคน เมื่อเอ่ยถงึ “เสื่อ” ดูเหมอืนจะมคี�าว่า “เชย” พ่วง
ท้ายตดิหลงัมาด้วยเสมอ เรยีกว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยส�าหรบับ้านสมยัใหม่ 
ถ้าจะให้มเีสื่อเป็นหนึ่งในของตกแต่งบ้าน ทว่าก�าแพงความคดินี้ถูกพงัทลาย
ลง เมื่อ PDM BRAND สามารถดไีซน์เสื่อให้กลายเป็นของตกแต่งบ้านสดุคูล

ในรูปแบบ “พรมเมอืงร้อน” ได้อย่างลงตวั

 กองบรรณาธกิาร   ปกรณ์ พลชัย
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“จริงๆ แล้วเสื่อเป็นอะไรที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร จนมาวันหนึ่งที่
เพื่อนชาวฟินแลนด์ได้มาเห็นเสื่อที่โคราช แล้วเขาพูดว่า ‘พรม’ เริ่มคิดว่าคงเป็นภาษา
สากล ที่เวลาใครเหน็เขากม็องเป็นพรม ดงันั้น มนัน่าจะดนีะถ้าเราสามารถน�าเอาเสื่อมา
ใช้แทนพรมได้จรงิๆ และนั่นคอืจดุเริ่มต้นเมื่อ 5 ปีที่แล้วที่ท�าให้ PDM BRAND เกดิขึ้นมา”

ความสวย+ความทน จุดแข็งสร้างชื่อเสื่อ PDM

 ดลุยพล ศรจีนัทร์ กรรมการผู้จดัการ PDM BRAND บอกกบัเราว่า เสื่อ PDM มี
ความเป็นผลติภณัฑ์แบบไฮบรดิ (Hybrid) คอื มขี้อดขีองพรมและข้อดขีองเสื่อที่เหมาะกบั
บ้านเมอืงร้อน จงึท�าให้เสื่อในแบบ PDM เป็นสนิค้าใหม่ที่ยงัไม่มใีครท�า โดยเสื่อ PDM 
มหีน้าที่ท�าให้บ้านคณุสวยได้ง่ายๆ โดยไม่ตอ้งเปลี่ยนเฟอร์นเิจอร์ ไม่ตอ้งเปลี่ยนกระเบื้อง 
ไม่ต้องทาสผีนงัใหม่ ฉะนั้นคอนเซปต์ของเสื่อ PDM กค็อื เมื่อปแูล้วจะต้องท�าให้เฟอร์นเิจอร์
โดดเด่นออกมา ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นเิจอร์คลาสสกิ หรอืโมเดริ์นกต็าม สามารถลงตวัได้กบั
เสื่อ PDM 
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“ความสวยของแต่ละคนไม่เท่ากัน หน้าที่ของ PDM คือ ท�าให้ดีไซน์มันมีความ
หลากหลาย เพื่อที่จะไปตอบสนองความสวยในหลากหลายรูปแบบ ตอนนี้เราดีไซน์
ประมาณ 15 ลาย และในแต่ละลายกม็แียกย่อยลงไปตามคู่สทีี่เปลี่ยนไป โดยทกุดไีซน์
ของเสื่อ PDM มาจากการออกแบบร่วมกบัดไีซเนอร์ชั้นน�า เพราะหนึ่งในเป้าหมายของเรา
คือ ต้องการให้คนได้ใช้ของที่ดีไซเนอร์ออกแบบ ตอนนี้เราร่วมกับดีไซเนอร์ไปแล้ว 
5-6 ท่าน และอนาคตจะมเีพิ่มขึ้นอกี”

นอกจากเรื่องความสวยแล้วที่เป็นจดุแขง็ของความเป็น PDM ยงัมอีกีสิ่งที่ท�าให้เสื่อ 
PDM แตกต่างออกไป ซึ่งดลุยพลบอกว่า แม้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า สนิค้าดไีซน์ต้องเป็น
ของที่สวยเท่านั้น แต่จริงแล้วความสวยอย่างเดียวไม่พอ ต้องค�านึงถึงการออกแบบ
เบื้องหลงัด้วย และนั่นกเ็ป็นโจทย์ของการสร้างเสื่อ PDM ที่จะไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องทนด้วย 
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สามารถตากแดดตากฝนได้โดยไม่เปน็อะไร ฉะนั้น PDM จงึให้ความส�าคญักบัการพฒันา
วสัดใุห้มคีวามแขง็แรง ยกตวัอย่าง เช่น ใส่ตวักนัแดดปกป้องการกรอบแตกจากรงัส ีUV  
หรอืใส่ตวักนัลามไฟเพื่อป้องกนัอนัตรายจากอบุตัเิหตทุี่อาจเกดิขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมใีคร
ท�ามาก่อนในอตุสาหกรรมเสื่อ เนื่องด้วยต้นทนุที่ค่อนข้างสูงนั่นเอง

 “ช่วงปีแรกก่อนจะจดทะเบยีนบรษิทั เราพยายามทดสอบว่า เสื่อ PDM จะเป็นจรงิ
ได้ไหม โดยท�างานร่วมกบัทมีผลติ วศิวกรวสัด ุมกีารเอาไปทดสอบในห้องทดลอง แก้ไข
อยู่หลายรอบ ใช้เวลาพัฒนาอยู่เป็นปีกว่าที่จะส�าเร็จ ตอนแรกที่ออกมา เสื่อผืนละกว่า 
3,000 บาท คนก็ตกใจ เราใช้เวลาอธิบายเป็นปีเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความเป็น PDM 

PDM จะไม่ใช่แค่แบรนด์ขายเสื่อ แต่มีเป้าหมายคือ

การเป็นแบรนด์ที่จะสร้างสรรค์ทุกอย่าง

เกี่ยวกับ Product Design เพียงแต่เสื่อคือจุดเริ่มแรก

และวันนี้ก�าลังจะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อไปสู่การเป็น

Living Product
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กลายเป็นว่าตอนนี้เสื่อผนืละกว่า 3,000 บาทส�าหรบัลกูค้าราคาไม่ได้แพงมาก ผมเชื่อว่า 
การที่แบรนด์จะไปข้างหน้าได้ ไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดยีว คณุภาพกส็�าคญั ซึ่งวนันี้
คนไทยกเ็ริ่มซมึซบัเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่อะไรกร็าคาถูกอย่างเดยีว” 

ทั้งนี้ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา PDM ให้ความส�าคญักบัการสื่อสารและการสร้างแบรนด์
เป็นอย่างมาก โดยอาศยัออนไลน์เป็นช่องทางหลกัในการสร้างการรบัรู้และท�าการตลาด
ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดงันั้น ลูกค้าส่วนใหญ่ของ PDM จงึมาจากออนไลน์ เป็นทั้ง
ในกลุ่มของคนที่รกัและชื่นชอบการตกแต่งบ้าน และกลุ่มคนที่มองเหน็ว่า เสื่อ PDM เป็น
ของขวญัที่สามารถส่งมอบให้กบัผู้อื่นได้ ซึ่งลูกค้ากลุ่มหลงันี้ นบัวนัยิ่งขยายเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ท�าให้ตลาดของเสื่อ PDM เปิดกว้างส�าหรบัลูกค้าหลากหลายกลุ่ม 
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เดินหน้าสู่เป้าหมายด้วยแนวทาง Collaboration 

ด้วยความที่ PDM ย่อมาจาก Product Design Matters ฉะนั้นในแง่ของทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจ ดุลยพลบอกว่า PDM จะไม่ใช่แค่แบรนด์ขายเสื่อ แต่มีเป้าหมายคือ
การเป็นแบรนด์ที่จะสร้างสรรค์ทกุอย่างเกี่ยวกบั Product Design เพยีงแต่เสื่อคอืจดุเริ่มแรก 
และวันนี้ก�าลังจะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อไปสู่การเป็น Living Product ซึ่งจะหมายถึง
การน�าเสนอสิ่งต่างๆ เพื่อท�าให้บ้านนั้นมีเสน่ห์และอยู่สบายได้อย่างง่ายๆ ซึ่งจะมีทั้ง
ในรูปแบบของการพัฒนาดีไซน์เองและการร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ (Collaboration) 
เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศยัอย่างสบายในแบบคนเมอืงร้อนนั่นเอง 

“การที่ PDM จะร่วมมอืกบัใคร สิ่งที่เราค�านงึถงึคอื สนิค้าต้องดมีากๆ เป็นสนิค้าที่
เหมาะกบัคนอยู่อาศยัในเมอืงร้อน แต่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเฟอร์นเิจอร์อย่างเดยีว เป็นอะไร
ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย เรามองไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยซ�้า มันอาจจะมีพัดลม
ในแบบ PDM เบาะนั่งสบายแบบ PDM ฯลฯ อนาคตเราก�าลงัจะร่วมมอืกบัอกี 3-4 แบรนด์
ด้วยกนั

ตอนนี้เราไม่ได้เป็นแค่ Designer

แต่เราจะเป็น Selector ด้วย

เราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานาน

ท�าให้สิ่งที่เรามีคือ ความสามารถ

ในการเลือกของที่ดี
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“ตอนนี้เราไม่ได้เป็นแค่ Designer แต่เราจะเป็น Selector ด้วย เราอยู่ในอตุสาหกรรมนี้
มานาน ท�าให้สิ่งที่เรามคีอื ความสามารถในการเลอืกของที่ด ีอย่างล่าสดุ เป็นการท�างาน
ร่วมกนัของ PDM และ KOZE ส�าหรบัสนิค้า Air Cushion เบาะโซฟารูปหยดน�้าขนาดยกัษ์ 
ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ที่กระตอืรอืร้นในการท�าธรุกจิ แต่ยงัไม่มช่ีองทางในการจ�าหน่าย 
ผมรู้สกึว่า สนิค้ามนัดมีาก จงึลองพฒันาร่วมกนัและน�ามาจ�าหน่ายในช่องทางของ PDM 
ปรากฏว่าขายดมีากๆ ลูกค้ายอมโอนเงนิหมื่นกว่าบาท โดยที่ต้องรอสนิค้า 2 เดอืน ทั้งที่
ไม่ได้เห็นหน้ากันเลย เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ลูกค้าเข้าใจวิธีการท�าแบรนด์ของเรา
และเชื่อถอืในแบรนด์ของเราว่าเขาจะได้รบัในสิ่งที่ดจีรงิๆ”

นอกจากนี้ ดุลยพลยังเปิดเผยต่ออีกว่า PDM เตรียมแผนที่จะขยายไปสู่ตลาด
ต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมองไปยงัตลาดที่มภีมูอิากาศใกล้เคยีงกบัประเทศไทย ซึ่งเป็น
เมอืงร้อน อย่างในเอเชยี ซึ่งขณะนี้เริ่มมกีารส่งออกไปแล้ว เช่น มาเลเซยี สงิคโปร์ ฮ่องกง 
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 ตอบโจทย์ด้วยงานดีไซน์ ที่ให้พร้อมทั้งความสวย คุณภาพ 

ความคงทน

 สื่อสาร สร้างแบรนด์อย่างชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้

ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 เน้นความร่วมมือ หาพันธมิตรเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่ม

โอกาสทางธุรกิจ

Key 
Success

ฟิลิปปินส์ ขณะเดียวกัน ยังมีในส่วนงานที่เป็นโปรเจกต์รีสอร์ตในประเทศยุโรป และ
ปานามา โดยผ่านสถาปนิกที่เลือกใช้เสื่อ PDM ส�าหรับการตกแต่งรีสอร์ต ซึ่งถือเป็น
อกีหนึ่งตลาดของ PDM ที่จะเตบิโตได้ในอนาคต

 เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่วางโมเดลการเติบโตของธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ เพราะเมื่อ
ไม่จ�ากดัตวัเอง โอกาสกย็ิ่งเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้น 
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Inno Focus

แม้จะเป็นผลติภณัฑ์ของเนสท์เล่ บรษิทัข้ามชาตจิากสวติเซอร์แลนด์ แต่ดเูหมอืน “คทิแคท” 
เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตที่มีกว่า 300 รสชาติจะกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อจากญี่ปุ่น แม้
จะยงัไม่มกีารดไีซน์รสชาตใิหม่ๆ ออกมา แต่กย็งัสร้างความฮอืฮาให้เป็นที่พดูถงึได้ เมื่อเนสท์เล่
ไปออกบทูที่ Craft Sake Week งานแสดงสาเกในโตเกยีว ที่ย่านรปปงหง ิทั้งนี้ การกนิขนม
หวานกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสาเก เป็นเรื่องปกตมิากในญี่ปุน่ ด้วยเหตนุี้ เนสท์เล่จงึน�า
เสนอการดื่มสาเกในมติใิหม่ นั่นคอื การดื่มสาเกแกล้มกบัคทิแคท

https://bit.ly/2UJqvyN

 เนสท์เล่ได้เปิดเป็น Pop Up Bar ขึ้นมา โดยให้คอมพวิเตอร์จบัคูส่าเกกบัคทิแคทให้ลกูค้า
แต่ละคน วธิกีารกค็อื เมื่อคนมาร่วมงาน Craft Sake Week จ่ายเงนิ 3,500 เยน (ประมาณ 
1,013 บาท) ที่ทางเข้างาน กจ็ะได้รบัแก้ว 1 ใบ พร้อมเหรยีญจ�านวนหนึ่งส�าหรบัชมิสาเกในงาน 
ในการใช้บรกิารที่บาร์คทิแคท ลูกค้าถอืแก้วไปที่บาร์ จ่าย 2 เหรยีญ ตอบค�าถาม 5 ข้อเกี่ยวกบั
ความชอบส่วนตัวผ่านจอคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่หน้าบาร์ โดยเครื่องจะค�านวณผลลัพธ์
และเคาะออกมาให้ว่า ลูกค้ารายนี้เหมาะกบัสาเกชนดิไหน และคทิแคทรสชาตใิด

 นบัเป็นการน�าเสนอผลติภณัฑ์ที่มอียูแ่ล้วอย่างคทิแคท ท�าให้ลกูค้าเกดิความรู้สกึว้าว 
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะความขมหวานของชอ็กโกแลต เมื่อบวกกบัแอลกอฮอล์จาก
สาเก กลบักลายเป็นรสชาตทิี่ลงตวัน่าสนใจ 

กลยุทธ์สุดว้าว! คิดได้ไง? จับคู่สาเกกับคิทแคท
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ส่วนคลิปก็ท�าแบบสั้นๆ 30 วิ ด้วยการเปิดเพลงให้เข้ากับสิ่งที่คนหนึ่งๆ ท�าในขณะนั้น 
อย่างในคลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เพลงที่เลือกเปิดขณะ
เดินขึ้นบันไดก็จะเป็นจังหวะเร็วๆ มันๆ เพื่อสร้างความฮึกเหิม หรืออีกคลิปเป็นภาพคนกรน
สนั่นบนโซฟาที่หลับไปพร้อมกับเพลงน�้าเสียงนุ่มๆ เคลิ้มๆ ของนักร้องวง Iron & Wine 

แคมเปญของ Spotify ต้องการสื่อไม่ว่า จะอยู่ในสถานการณ์หรืออารมณ์แบบไหน 
Spotify มีเพลงให้ผู้ใช้บริการเลือกฟังหลากหลายและจุใจ โดยแคมเปญชุดแรกถูกน�าไปใช้
ในอเมริกา ยุโรป รวมถึงออสเตรเลีย ส่วนชุดที่สองที่ก�าลังจะออกมา ซึ่งจะท�าเป็นภาษาถิ่น 
แน่นอนว่ามีไทยเรารวมอยู่ด้วย              

เพราะต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็น M Gen หรือ Millennial Generation แคมเปญ
โฆษณาล่าสุดของ Spotify ผู้ให้บริการเพลงออนไลน์เจ้าดังจากสวีเดน ได้หยิบเอา 
“มมี-meme” มาเป็นแรงบนัดาลใจในการท�าป้ายโฆษณา เพื่อเข้าถงึคนรุน่ใหม่ที่ใช้โซเชยีลมเีดยี 
ถามว่า มมี คอือะไร พูดง่ายๆ กค็อื พฤตกิรรม ค�าพดู หรอืการกระท�าของใครกต็ามที่เกดิขึ้น
และดูตลกจนเกิดการเลียนแบบ และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์อย่างรวดเร็วนั่นเอง 

โดยมีมที่ใช้นั้นมีทั้งแบบค�าพูดและคลิป เช่น “Me, Also Me” ที่แสดงให้เห็นถึงความ
ย้อนแย้งในคนคนหนึ่ง ยกตัวอย่างป้ายโฆษณาของ Spotify เช่น me : อกหักไม่ยักกะตาย 
ใครๆ กอ็กหกั also me : ท�าใจไม่ได้ต้องเปิดเพลงเศร้าฟังรวัๆ หรอื me : อยากเป็นคนตื่นเช้าบ้าง 
also me : ปาร์ตี้แดนซ์กระจายทุกคืน เป็นต้น 

https://bit.ly/2W44w5x

meme กับการท�าโฆษณายุคดิจิทัล
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K Analysis

ปัจจบุนันี้อตุสาหกรรมอาหารทั่วโลกก�าลงัเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงที่
กระทบกบัการด�าเนนิธรุกจิ ไม่ว่าจะเป็นวกิฤตความมั่นคงด้านอาหาร 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึ่งจากปัจจยัดงักล่าวเหล่านี้ ส่งผลให้เทรนด์
หรอืแนวโน้มของการผลติอาหารในอนาคต (Food for Future) จ�าเป็นต้อง

ตอบโจทย์กบัความต้องการบนโลกที่เปลี่ยนไปอยูต่ลอดเวลา 

จับเทรนด์

อาหารอนาคต

เอสเอ็มอีคว้าโอกาสท�าเงินได้อย่างไร? 

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก
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ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ถึงเทรนด์ของอาหารในอนาคต ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า 
เทรนด์อาหารที่น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ได้แก่

เทรนด์อาหารในอนาคต

ที่เป็นโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

ผลิตภัณฑ์ต้องดี

ต่อสุขภาพ

 

ผลิตภัณฑ์มาจาก

ธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ปราศจาก

สารปรุงแต่ง

เปิดกว้างรับอาหาร

ที่ผลิตขึ้นใหม่

ทางนวัตกรรม

สามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับได้

อาหารจาก

พืชธรรมชาติ

Plant-Based Food

 กระแสรกัสขุภาพ/รกัษ์โลก
 การเพิ่มขึ้นของผู้บรโิภคกลุ่ม

มงัสวริตัิ
 การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่มี

ข้อจ�ากดัด้านการบรโิภคอาหาร
บางกลุ่ม

 ประชากรโลกเพิ่มขึ้น เผชิญ
กับการขาดแคลนอาหาร 

 แมลง เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ที่
ถูกจับตามอง 

 ผู้บริโภคสนใจอาหารที่มาจาก
ธรรมชาติ และอาหารท้องถิ่นใน
แต่ละประเทศ

 สินค้าที่ผลิตได้มีความพิเศษ 
คุณภาพสูงเป็นที่ต้องการ

อาหาร

จากแมลง

Insect 

Food

อาหาร

จากท้องถิ่น

Localisation

ปัจจัย

สนับสนุน
เทรนด์อาหาร

เทรนด์การบริโภค

อาหารของคนยุคใหม่

ที่มา : รวบรวมโดยศูนย์วจิยักสกิรไทย (2562)
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จากเทรนด์รักสุขภาพและความต้องการสินค้าที่มาจาก
ธรรมชาติที่ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค อาหารที่มีส่วน
ประกอบจากพืชในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ ไม่ผ่าน
การขัดสี หรือกระบวนการเก็บถนอมอาหารใดๆ คาดว่าจะ
ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผู้สูง
อายุ กลุ่มที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือ  
Vegan ตลอดจนกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจ�ากัดในการบริโภคอาหาร
บางกลุ่ม เช่น น�้าตาล เกลือ ไขมัน ฯลฯ  

โอกาสของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

เอสเอ็มอีควรมุ่งเน้นไปที่การผลิตสินค้าพืชเกษตรในรูปแบบออร์แกนิก (ที่มีการ
รับรองมาตรฐานการผลิต) ธัญพืชกลุ่มที่มีประโยชน์สูงต่อสุขภาพ หรือ Super Food 
รวมถงึการพฒันาและมองหาวธิกีารน�าเมลด็พนัธุพ์ชืมาต่อยอดผลติภณัฑ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การสกัดเป็นน�้ามัน/ผง ตลอดจนน�ามาแปรรูปเพื่อทดแทน
อาหารแบบเดิมมากขึ้น เช่น เส้นสปาเกตตี้จากถั่ว พาสตาจากควินัว 
พาสตาปราศจากกลูเตน เป็นต้น โดยตลาดส่งออกที่มีความต้องการ
สินค้ากลุ่มนี้สูง ได้แก่ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 

อาหารพืช

แบบธรรมชาติ

(Plant-Based Food)
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แมลงจัดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนใหม่ โดยองค์การ
สหประชาชาติ (UN) ประกาศให้แมลงเป็น Super Food ที่มี
ประโยชน์และสารอาหารสูง ในหลายประเทศเริ่มยอมรับการ
ใช้แมลงเป็นอาหารโปรตนีส�ารอง เพราะคาดการณ์ว่าอกี 50 ปี
ข้างหน้า โลกจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร ปัจจุบันมี
แมลงมากกว่า 1,900 ชนิดที่สามารถรับประทานได้และมี
ประชากรโลกราว 2,000 ล้านคนที่รับประทานแมลงเป็นอาหาร 
ในขณะที่ตลาดแมลงกินได้ทั่วโลก ปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าไม่ต�่า
กว่า 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าน่าจะเติบโตประมาณ 
40% ภายในปี พ.ศ.2566 ดังนั้น แมลงจึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้า
อาหารที่น่าสนใจในการเจาะตลาดผู้บริโภค

อาหาร

จากแมลง

(Insect Food)

โอกาสของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดส�าคัญที่ส่งออกแมลงไปทั่วโลก โดยแมลงที่ตลาดมีความ
ต้องการสูง ได้แก่ จิ้งหรีด รถด่วน ตั๊กแตน ดักแด้ ฯลฯ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความนิยมคือ กลุ่มแมลงทอดหรืออบ แมลงแช่แข็ง ส่วนในอนาคตผลิตภัณฑ์จาก
แมลงที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด คือ ผง/แป้งจากโปรตีนแมลง อาหาร
ส�าเรจ็รูปที่มส่ีวนผสมของแมลงที่ใช้แทนเนื้อสตัว์ และช่องทางการจ�าหน่ายที่คาดว่า
จะมีศักยภาพในอนาคต คือ ตลาดส่งออก โดยตลาดที่มีความต้องการ
สินค้ากลุ่มนี้สูง ได้แก่ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (เช่น เยอรมน ี
สวิตเซอร์แลนด์) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ผู้บริโภครุ่นใหม่ 
กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic) และกลุ่มผู้ผลิตอาหารและขนม
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อาหารที่มาจากท้องถิ่น ในที่นี้รวมถงึอาหารที่มคีวามสดใหม่
จากธรรมชาต ิ การส่งจากผู้ผลติถงึผู้บรโิภคโดยตรง ใช้ก�าลงัการ
ผลติไม่มาก และมเีรื่องราวน่าสนใจ รวมไปถงึอาหารหรอืผลติภณัฑ์
ที่ได้รบั GI หรอืสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้กบั
สนิค้าที่มาจากแหล่งผลติที่เฉพาะเจาะจง โดยผลติภณัฑ์ที่น่าสนใจ
ในกลุม่นี้ ได้แก่ เนยจากอนิเดยี ชอ็กโกแลตเมก็ซกินั งาด�าตาฮติ ิ
น�้าผึ้งมานกูาจากนวิซแีลนด์ เป็นต้น ปัจจบุนัจะเหน็ผูป้ระกอบการ
ธรุกจิอาหารรายใหญ่เริ่มหนัมาน�าเสนอสนิค้าที่มคีวามเป็นท้องถิ่น 
เพื่อให้ผูบ้รโิภคเหน็ถงึความพเิศษและมคีณุภาพสงูของสนิค้า

อาหาร

จากท้องถิ่น

(Localisation)

โอกาสของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

วัตถุดิบอาหารและอาหารของไทยค่อนข้างมีเอกลักษณ์และความเป็นพื้นถิ่นสูง 
ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น อาหารแปรรูปต่างๆ หรือเครื่องปรุงรส ผง/สารสกัด 
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหาร เป็นต้น โดยกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยได้ขึ้นทะเบียนตราสัญลักษณ์ GI เช่น ข้าวหอม
มะลทิุง่กลุาร้องไห้ ทเุรยีนนนท์ สบัปะรดภแูล มะขามหวานเพชรบรูณ์ ล�าไยอบแห้ง
เนื้อสีทองล�าพูน ฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผลไม้และสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของไทย เช่น ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน�้าหอม ทุเรียน/ขนุนแปรรูป (ทอด
กรอบ) น�้าผึ้งดอกล�าไย เครื่องแกง เครื่องปรุงรสไทย เช่น เครื่องแกง
เขียวหวาน เครื่องปรุงต้มย�า เป็นต้น ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่
น่าจะเข้าไปเจาะตลาด ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มตลาดส่งออก 
เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป
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จากเทรนด์อาหารอนาคตและโอกาสทางการตลาดที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า
ในการด�าเนินธุรกิจอาหารในระยะต่อไป นอกจากจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของ
เทรนด์อาหารโลกแล้ว ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับการน�านวัตกรรมมาปรับใช้
ในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ 
ควบคู่กับการรักษาคุณภาพด้านการผลิต และที่ส�าคัญส�าหรับผู้บริโภคยุคใหม่ก็คือ 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการผลิตสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ (Traceability) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค 

แม้การปรับตัวไปสู่แนวทางดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะการจะผลิตอาหาร
ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต้องใช้องค์ความรู้หลายแขนง และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น 
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรศึกษาหาข้อมูลอย่างถ่องแท้และมองหาลู่ทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือหาแนวร่วมจากองค์กรภาครัฐที่สนับสนุน สถาบันวิจัย หรือสถาบัน
การศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอาหารแห่งอนาคต
ที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ 
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Tech SME

ถ้าพูดถึงธุรกิจ Startup ในกลุ่มด้านการลงทุน หรือการบริหารความมั่งคั่ง 
หรือที่เรียกว่า Wealth Tech เชื่อว่าชื่อของ Jitta (จิตตะ) ต้องติดอยู่ในกลุ่ม
ของผู้น�าในตลาดอย่างแน่นอน เพราะด้วยความโดดเด่นของแพลตฟอร์ม
วิเคราะห์หุ้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักลงทุนได้ประโยชน์สูงสุด จึง

ท�าให้ Jitta ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในวงกว้าง

Jitta
ต่อยอดความมั่งคั่ง เป็นโอกาสธุรกิจ

 กองบรรณาธกิาร    กฤตพล วิทย์ว่องไว
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ย้อนความส�าเร็จ จุดสตาร์ตสร้าง Jitta

เมื่อใดกต็ามที่คดิว่าการลงทนุเป็นเรื่องง่ายๆ เมื่อนั้นคณุจะเริ่มขาดทนุ!

ตราวทุธิ์ เหลอืงสมบูรณ์ ประธานบรหิารและผู้ร่วมก่อตั้ง Jitta แพลตฟอร์มวเิคราะห์
หุน้เพื่อการลงทนุแบบเน้นคณุค่า (Value Investing) เอ่ยถงึ Pain Point ของนกัลงทนุส่วนใหญ่
ที่มักจะเป็นกัน เพราะหลายคนมองการลงทุนเป็นเรื่องของการพึ่งดวงมากกว่าจะคิด
วเิคราะห์หรอืศกึษาให้ถ่องแท้ และนั่นคอืจดุเริ่มต้นของการคดิสร้าง Jitta ขึ้นมา

“การลงทนุจะมทีั้งคนที่ได้ก�าไรและคนที่ขาดทนุ ถ้าเราอยากจะย้ายจากฝ่ังคนขาดทนุ
ไปอยู่ฝั่งมกี�าไร เราต้องท�าอย่างไร แรกๆ เราเองกค็ดิว่าการลงทนุมนัง่าย แค่ใส่เงนิไป แต่
พอคดิอย่างนี้ปุบ๊มนัเริ่มขาดทนุ กเ็ลยต้องไปเรยีนรู ้ไปนั่งอ่านงบการเงนิ นั่งวเิคราะห์ธรุกจิ 
โดยวธิทีี่ผมใช้เป็นการลงทนุแบบเน้นคณุค่า (Value Investing) ตามหลกัการของวอร์เรน 
บฟัเฟตต์ ที่ว่า ‘ลงทนุในบรษิทัที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่เหมาะสม’ ซึ่งมนัได้ผล จงึคดิว่าน่า
จะเอาความรู้ตรงนี้ไปให้ทกุคนน่าจะดกีว่า โดยมเีวบ็ไซต์ที่สามารถวเิคราะห์ข้อมูลให้คน
สามารถเริ่มต้นลงทนุได้ง่ายขึ้น”
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แม้การวเิคราะห์หุ้นแบบ Value Investing ในตลาดจะมคีนสอนอยู่แล้ว แต่ยงัจบัต้อง
ได้ยาก นั่นคอืช่องว่างที่ตราวทุธิ์มองเหน็จงึได้สร้าง Jitta ขึ้นมา เพื่อท�าเรื่องยากที่ว่านี้ให้
กลายเป็นเรื่องง่ายของนกัลงทนุ 

“ความยากที่สดุ ณ วนัเริ่มต้นคอื จะท�าสิ่งที่เราคดิให้ออกมาเป็นสิ่งที่คนจบัต้องได้อย่างไร 
ตอนปี พ.ศ.2555 ที่เริ่มมไีอเดยีท�า Jitta ตอนนั้น แพลตฟอร์มเราเหมอืนการเอาข้อมูลหุ้น
ที่มอียู่มากมายมาใส่ไว้ เหมอืนเป็นแหล่งรวมข้อมูลหุ้น พอลองเอาไปให้คนใช้ ปรากฏว่า
เขาไม่ใช้ ไม่สนใจ เพราะสิ่งที่เขาอยากรู้จรงิๆ แค่ว่า ซื้อหุ้นอะไร ราคาเท่าไร เท่านั้นพอ”

Jitta ตัวช่วยดูแลความมั่งคั่ง

เมื่อรู้ชดัถงึโจทย์ความต้องการของนกัลงทนุ ท�าให้ตราวทุธิ์ และทมีงาน Jitta กลบั
มาคดิพฒันาต่อว่าจะสร้าง Jitta ไปในรปูแบบไหน ท้ายที่สดุกน็�าไอเดยีมาเชื่อมกบัหลกัการ
ของวอร์เรน บฟัเฟตต์ นั่นคอื ซื้อหุ้นที่ด ี ในราคาที่เหมาะสม ถามว่าหุ้นที่ดเีป็นอย่างไร 
ตราวทุธิ์อธบิายว่าคอื กจิการที่ด ีและการจะรูว่้าเป็นกจิการที่ดหีรอืไม่ กต้็องพจิารณาจาก
งบการเงนิ จงึกลายออกมาเป็น Jitta Score ซึ่งเป็นการให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 เพื่อแสดง
ถงึคณุภาพของธรุกจิ ยิ่งคะแนนสูงเท่าไร ยิ่งเป็นบรษิทัที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเท่านั้น 
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 เช่นเดยีวกนัถ้าถามว่า ควรซื้อในราคาเท่าไร ซึ่งวอร์เรน บฟัเฟตต์บอกวา่ซื้อในราคา
ที่เหมาะสม จากประเดน็นี้จงึท�าให้เกดิ Jitta Line เส้นแสดงมูลค่าที่เหมาะสมตามปัจจยั
พื้นฐานของธุรกิจ ดังนั้น การลงทุนในบริษัทที่ยอดเยี่ยมจะดียิ่งขึ้นหากซื้อในราคาที่ต�่า
กว่า Jitta Line ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจเรยีกได้ว่า Jitta Score และ Jitta Line คอื 2 บรกิารหลกัๆ 
ที่ท�าให้นกัลงทนุยอมเปิดใจหนัมาใช้ Jitta เป็นผู้ช่วยส�าหรบัการลงทนุ และหลงัจากนั้น 
Jitta ก็ได้มีการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบความต้องการของ
นกัลงทนุ เช่น Jitta Ranking การจดัอนัดบัหุน้น่าลงทนุ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถพสิจูน์ให้เหน็ได้ว่า
สามารถสร้างผลตอบแทนชนะดชันตีลาด

บางคนคิดว่าเอาแค่ไทยก็พอ

แต่เราคิดว่าต้องเร่ิมจาก Global

ท�าในส่ิงทีย่ากก่อน แล้วทีเ่หลือจะง่ายขึน้
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ทั้งนี้ สิ่งที่ Jitta ให้ความส�าคญัไม่ใช่การท�าให้เกดิผลตอบแทนที่สูงที่สุด แต่เป็นการ
อยูบ่นหลกัการที่ถกูต้อง ขั้นตอนวธิกีาร (Algorithm) สามารถพสิจูน์ได้ตามหลกัวทิยาศาสตร์ 
ก่อให้เกดิความน่าเชื่อถอื ซึ่งเป็นหวัใจหลกัของธรุกจินี้

เกิดที่อเมริกา แต่ขอโตไปท่ัวโลก

แม้จะเป็น Startup สญัชาตไิทย แต่จรงิๆ แล้ว Jitta วางตวัเองที่จะเป็น Global Platform 
ตั้งแต่เริ่มต้น โดยตราวทุธิ์บอกว่า Jitta ถอืก�าเนดิขึ้นที่อเมรกิาและเริ่มด้วยการวเิคราะห์
หุน้อเมรกิา เนื่องด้วยจ�านวนหุน้อเมรกิามมีากกว่าไทยเป็นสบิเท่า ขณะนั้นหุน้ไทยอยู่ที่ 
400-500 หุ้น แต่หุ้นอเมริกามีอยู่ประมาณ 4,000 หุ้นด้วย ซึ่งการที่ Jitta เป็นแพลตฟอร์ม
วเิคราะห์หุน้ ฉะนั้นยิ่งมหีุน้มาก ยิ่งวเิคราะห์ได้แม่นย�า และอกีหนึ่งเหตผุลคอื หากเริ่มที่หุน้ไทย
กอ็าจจะมแีค่คนไทยที่ใช้ ดงันั้น ถ้าอยากให้คนทั่วโลกใช้ อเมรกิาจงึเป็นจดุเริ่มต้นที่ดี
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“บางคนคดิว่าเอาแค่ไทยกพ็อ แต่เราคดิว่าต้องเริ่มจาก Global ท�าในสิ่งที่ยากก่อน 
แล้วที่เหลอืจะง่ายขึ้น ตอนนั้นแค่บอกกบัทมีงานทกุคนว่า เวบ็ไซต์เราต้องเป็นภาษาองักฤษ
ทั้งหมด กเ็ครยีดกนัแล้ว แต่ตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นเดก็ มคีวามสขุกบัการได้ท�าอะไร
ที่มนัท้าทาย จงึท�าไปโดยไม่ได้คดิ”

ปัจจุบัน Jitta กลับมาสร้างความแข็งแกร่งในตลาดไทยได้อย่างน่าสนใจ รวมถึง
สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเรว็ มกีารวเิคราะห์หุ้นใน 16 ประเทศ ซึ่งครอบคลมุ 95% 
ของหุ้นทั่วโลก ดังนั้น แนวทางการเติบโตของ Jitta หลังจากนี้ จึงมุ่งไปที่การน�าเอา
แพลตฟอร์ม Jitta ไปสอนให้คนในประเทศต่างๆ ได้ทดลองใช้ เหมอืนเช่นที่เคยท�ามาแล้ว
ในตลาดไทย

Jitta ในตอนนั้น แพลตฟอร์มเราเหมือนเป็น

แหล่งรวมข้อมูลหุ้น พอลองเอาไปให้คนใช้ 

ปรากฏว่าเขาไม่สนใจ เพราะส่ิงทีเ่ขาอยากรู้จริงๆ 

คอื ซือ้หุ้นอะไร ราคาเท่าไร เท่านัน้พอ

“ตอนที่เริ่มต้นท�าในไทย ทกุสปัดาห์จะเปิดออฟฟิศสอนเรื่องการลงทนุ สอนวธิกีารใช้ 
Jitta ท�าให้มีฐานผู้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทุกวันนี้เราก็ยังท�าเป็นคอร์สออนไลน์สอนให้กับ
ผู้ที่สนใจผ่านทาง YouTube และ Jitta Library ปัจจบุนัเรามผีู้ใช้อยู่ประมาณ 200,000 คน 
เป็นคนไทย 70% ต่างชาติ 30% ดังนั้น ในการเติบโตของเราจึงต้องเพิ่มผู้ใช้ในต่างประเทศ 
ซึ่งแพลตฟอร์มเราเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเชื่อว่าพร้อมที่จะไปต่อได้เร็ว ซึ่งวิธีการที่จะ
พาเราเข้าไป คอื ผ่านทาง Partnership โดยที่เราจะเข้าไปสอนให้ความรู้กบัคนในประเทศ
นั้นๆ พร้อมให้เขาได้ทดลองใช้ Jitta นั่นคือ แผนการที่จะพาเราเติบโตไปข้างหน้าได้” 
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นอกจากนี้ Jitta ยังมีการขยายไปให้บริการ Jitta Wealth ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยี ลงทุนในหุ้นตามการวิเคราะห์จัดอันดับของ Jitta Ranking 
เน้นลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ด�าเนินการโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จ�ากัด ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน
รายย่อยเพิ่มขึ้น

ถงึตรงนี้ เชื่อว่าด้วยวธิคีดิที่มองภาพใหญ่มาตั้งแต่ต้น โอกาสที่ Wealth Tech ของ
ไทยรายนี้จะไปได้ไกลระดบัโลกจงึไม่ใช่เรื่องเกนิเอื้อมแน่นอน  

นักลงทุนท�าอย่างไรในช่วงตลาดหุ้นขาลง ?

ท�าความเข้าใจว่าการลงทุนมีความเส่ียง

มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งขึ้นและลง

ดังนั้น ช่วงที่ตลาดหุ้นขาลง นักลงทุนไม่ควรตื่นตระหนก

หลายคนพอหุ้นตก รีบขายแต่ถ้ารอ ถือระยะยาวอาจจะสามารถ

ท�าก�าไรได้มากขึ้น

ช่วงจังหวะแบบนี้

ส่ิงที่นักลงทุนมือใหม่ควรท�า คือ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษา

ดูว่าในอดีตหุ้นไหนให้ผลตอบแทนดี หุ้นไหนก�าไรน้อย

เพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเองและเตรียมพร้อม รอที่จะกลับมาลงทุน

ตลาดหุ้นเวลานี้ค่อนข้างสร้างความอึดอัดให้กับนักลงทุน 

ด้วยเร่ืองของการเมืองที่ยังมีความไม่ชัดเจน

ส�าหรับนักลงทุนมือเก่าแนะน�าให้ใจเย็น หากยังไม่มีหุ้น

ที่ถูกใจจริงๆ ควรถือเงินสดรอไว้

เพื่อรอคว้าโอกาสที่จะเข้ามา

ช่องทางส�าหรับใช้บริการ Jitta :  www.jitta.com   jittaway
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Cover Story

New Gen New Game

เมื่อต้นไม้ยังต้องผลัดใบแตกยอดอ่อนเพื่อจะเติบโตขึ้น ธุรกิจครอบครัวเมื่อ
ถึงเวลาก็ต้องส่งไม้ต่อให้กับทายาทรุ่นใหม่เข้ามาท�าหน้าที่น�าพากิจการให้
เดินหน้าไปต่อ ยิ่งในยุคที่ธุรกิจก�าลังถูก Disruption จากโลกดิจิทัลที่ท�าให้
ทกุอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ อาจถงึเวลาแล้วที่คนรุน่ใหม่ต้องฉกีกฎเก่า 

เพื่อสร้างเกมรบแนวใหม่ที่จะท�าให้ธุรกิจอยู่รอด!!

 กองบรรณาธกิาร

ฉีกกฎเก่า สร้างเกมรบแนวใหม่
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ท�าอย่างไรให้การสืบทอดธุรกิจราบรื่น

ปัญหารอยต่อระหว่างรุ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด ซึ่ง ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาธรุกจิครอบครวัและ SMEs (Family Business & SMEs Study Center) 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย บอกว่า “ความเข้าใจ” คอืสิ่งส�าคญัที่จะท�าให้การสบืทอด

ธรุกจิยกัษ์ใหญ่ระดบัโลก ไม่ว่าจะเป็น Walmart, Ford Motor Company, Samsung 
Group ล้วนเตบิโตมาจากธรุกจิครอบครวัทั้งสิ้น แม้กระทั่งธรุกจิบิ๊กเนมในไทยหลายๆ ราย
กเ็กดิจากธรุกจิครอบครวัที่สบืทอดต่อกนัมาหลายรุน่ ยิ่งในยคุที่ธรุกจิต้องหนตีายจากการ
ถูก Disruption คนรุ่นใหม่ถอืเป็นก�าลงัหลกัของการปรบัตวัให้ทนักบัสถานการณ์

แต่ด้วยมมุมองความคดิระหว่างเจเนอเรชนั (Generation) ที่แตกต่างกนัของคนรุน่พ่อแม่
ที่อาจจะยังไม่วางใจในตัวลูกเต็มร้อย กับทายาทรุ่นลูกที่อยากเดินตามฝันท�าตามใจ
ตวัเอง ท�าให้กลายเป็นปัญหารอยต่อระหว่างรุ่น ที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยคุกี่สมยักย็งัมใีห้เหน็
อยู่ตลอด
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กจิการของธรุกจิครอบครวัเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผูใ้หญ่ต้องเข้าใจก่อนว่า ความล้มเหลว
คอืเรื่องปกต ิ ฉะนั้นในการขยายธรุกจิหรอืรเิริ่มสิ่งใหม่ๆ ของทายาท ผู้ใหญ่ต้องยอมรบั
ให้ได้กบัความล้มเหลวที่อาจจะเกดิขึ้น ต้องสร้างวฒันธรรมในครอบครวั ที่จะไม่กลวัความ
ล้มเหลวและไม่โทษกนั ซึ่งสิ่งนี้จะท�าให้เดก็กล้าที่จะรเิริ่มสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น

คือ มูลค่าของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย

ซ่ึงคิดเป็น 80% ของทั้งระบบเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นว่า

ธุรกิจครอบครัว คือ ฐานรากส�าคัญของระบบเศรษฐกิจไทย

30
ล้านล้านบาท

ในขณะเดยีวกนัเดก็หรอืทายาทกต็้องเข้าใจว่า การต่อยอดธรุกจิเป็นเรื่องกึ่งๆ ศลิปะ 
ต้องเป็นขั้นเป็นตอนและรูว่้าครอบครวัคาดหวงัอะไรและรปูแบบการท�างานของผูใ้หญ่เขา
เป็นอย่างไร ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา อาจจะไม่สามารถท�าทุกอย่างตามอ�าเภอใจ 
หรอืตดัสนิใจทกุอย่างได้ด้วยตวัเองอย่างอสิระร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่เชื่อว่าอย่างน้อย 70-80% 
ที่จะสามารถท�าได้โดยที่มคีรอบครวัคอยท�าหน้าที่สนบัสนนุ

ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล

“ความเข้าใจ”

คือสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้

การสืบทอดกิจการของธุรกิจ

ครอบครัวเป็นไปอย่างราบร่ืน 

โดยผู้ใหญ่ต้องเข้าใจก่อนว่า 

ความล้มเหลว

คือเรื่องปกติ

ที่มา : PwC Thailand
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“สนิค้าที่ขายอยู่ประจ�ามปีระมาณ 20,000 รายการ แต่ในระบบจรงิๆ มอียู ่200,000 รายการ
ด้วยกนั มนัเยอะมาก จงึคดิว่าต้องใช้ระบบคอมพวิเตอร์มาช่วย ไม่เช่นนั้นเราจะฝึกพนกังาน
ใหม่ๆ ไม่ได้เลย ก่อนหน้านั้นคนเก่า เขาใช้วธิจี�าทั้งหมด ซึ่งมนัเป็นความเชี่ยวชาญของเขา 
แต่เดก็รุ่นใหม่ เขาไม่ได้มคีวามอดทนที่จะฝึกขนาดนั้น จงึต้องมรีะบบเข้ามาช่วย”

ถอดวิธีคิดทายาท

ศรีนครชัยฯ

ฉีกกฎเก่า เปลี่ยนอย่างไรให้ธุรกิจปัง!

ศรนีครชยัอนิเตอร์เทรดดิ้ง ศูนย์รวมเครื่องมอืช่างและศูนย์บรกิารส�าหรบัช่างมอืโปร 
ธรุกจิครอบครวัที่มอีายมุากกว่า 40 ปี ได้ทายาทรุน่ใหม่เข้ามาฉกีกฎเดมิๆ ปรบัโมเดลใหม่
จนน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในธรุกจิ

พสัชนนัท์ คงวณชิกจิเจรญิ ประธานกรรมการ บรษิทั ศรนีครชยัอนิเตอร์เทรดดิ้ง เล่า
ให้ฟังว่า วนัที่กลบัเข้ามาท�างานในฐานะทายาทธรุกจิ ความคดิที่จะเปลี่ยนแปลงย่อมมี
แน่นอน เพราะอยากท�าให้ธรุกจิดขีึ้น โดยการปรบัเปลี่ยนครั้งแรก คอื การเอาทกุอย่าง
เข้าคอมพิวเตอร์แบบ 100% เพราะที่ผ่านมากว่า 30 ปี ทุกอย่างในองค์กรยังท�าแบบ 
Manual เกอืบทั้งหมด
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 ความยากอย่างแรกที่พัสชนันท์ต้องเจอ นั่นคือ พนักงานส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นชินกับ
ระบบคอมพวิเตอร์ การคลกิเมาส์ส�าหรบัเขายงัเป็นเรื่องยาก เธอจงึใช้วธิกีารฝึกให้เล่นเกม 
เพื่อท�าใหพ้นกังานรุ่นเก่าคุ้นเคยกบัคอมพวิเตอร์ ขณะเดยีวกนักพ็ยายามท�าให้เขาเหน็ว่า 
การมรีะบบเข้ามาช่วยจะสร้างประโยชน์และช่วยให้ชวีติเขาดขีึ้นอย่างไร แต่สิ่งที่เป็นงานหนิ
มากกว่าการเปลี่ยนระบบ นั่นคอื การท�าให้พ่อแม่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย

 “เรากเ็หมอืนทายาทคนอื่นๆ ที่ตอนแรกกโ็ดนต่อว่าทกุวนั เพราะเราเอาสิ่งที่เขาเคย
เหน็ ท�าให้เขาไม่เหน็ เอามนัไปอยู่ในอากาศ เขายงันกึภาพตามไม่ออก ทกุอย่างเมื่อก่อน
จะเห็นผ่านตาเขา เขาได้ตรวจบิลทุกวัน แต่พอคีย์ทุกอย่างเข้าระบบ เขาไม่เห็นด้วยตา 
เขาจะรู้สกึกงัวล ฉะนั้นสิ่งที่เราท�าคอื พสิูจน์ให้เขาเหน็ว่ามนัดขีึ้นจรงิ แต่เราจะใช้วธิที�า
ทลีะน้อย ค่อยเป็นค่อยไป อย่างเรื่องเงนิ ช่วงแรกๆ จะให้พนกังานคย์ีใส่คอมพวิเตอร์พร้อม
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อินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นตัวกลางแทน

ผู้น�าเข้า ผู้ผลิตสามารถโปรโมตสินค้า

ให้กับลูกค้าส่ังออนไลน์ได้โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องมีเรา

ถ้าเราไม่ Disrupt ตัวเอง เตรียมเจ๊งได้เลย

พรนิต์เป็นรายงานออกมาเพื่อใหเ้ขาไดเ้หน็ ตอนหลงัๆ เริ่มพยายามลดลงทลีะขั้นตอน ทั้ง
ที่จรงิๆ เราเองกร็ู้สกึขดัใจ การเปลี่ยนทเีดยีวไปเลยมนัง่ายกว่า ไม่ต้องมาท�าหลายรอบ 
แต่แบบนั้นพ่อแม่เขาไม่สบายใจ เราต้องอดทนที่จะค่อยๆ ท�า เพื่อให้เขารู้สกึสบายใจกบั
การเปลี่ยนแปลง”

 จากความอดทนค่อยๆ เปลี่ยนแปลง แม้จะต้องใช้เวลานานถงึ 3 ปี แต่กเ็ป็นการ
พสิจูน์ว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นท�าให้ธรุกจิดขีึ้นจรงิ ด้วยผลลพัธ์คอื ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 3 เท่า
หลงัจากเปลี่ยนระบบเสรจ็ แต่นั่นเป็นแค่บทพสิูจน์แรกของการเป็นทายาทธรุกจิ เพราะ
โจทย์ใหญ่ของพสัชนนัท์คอื การต้องพาธรุกจิหนตีายในยคุที่ระบบเศรษฐกจิใหม่ของโลก
ใบนี้ ไม่ต้องการตวักลางอกีต่อไป

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ
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“การที่เราเป็น Distributor เป็นตัวกลาง ซึ่งวันนี้มันก�าลังจะถูกท�าให้หายไป เพราะ
อินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นตัวกลางแทน ผู้น�าเข้า ผู้ผลิตสามารถโปรโมตสินค้าให้กับลูกค้า
สั่งออนไลน์ได้โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องมีเรา ถ้าเราไม่ Disrupt ตัวเอง เตรียมเจ๊งได้เลย จึงน�า
มาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ซึ่งจะไม่เหมือนกับครั้งก่อน ตอนนั้นมันเป็นการเปลี่ยน
เพื่อท�าให้ดีขึ้น แต่ครั้งนี้มันคือการ Disrupt ระบบตัวเอง เพื่อที่จะให้ธุรกิจเรายังคงอยู่
และเติบโตได้”

การ Disrupt ที่ทายาทแห่งศรีนครชัยอินเตอร์เทรดดิ้งพูดถึง นั่นก็คือ การพัฒนา
แพลตฟอร์มใหม่ รองรับตลาดเครื่องมือช่างยุค 4.0 โดยปรับจากระบบออฟไลน์มาเป็น
ออนไลน์ เพื่อให้ลกูค้าที่เป็นร้านขายส่งและร้านขายปลกีที่ปัจจบุนัมอียูป่ระมาณ 2,000 ราย 
สามารถใช้ระบบดังกล่าวไปช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้า
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 “อย่างลูกค้าเรา เขาเองกเ็จอปัญหาคล้ายๆ กบัเรา คอื พนกังานหน้าร้านเปลี่ยน
ตลอดเวลา ท�าให้ไม่สามารถอธบิายสนิค้าได้ ตอนนี้เขาสามารถใช้ระบบเรายงิ QR Code 
ซึ่งรายละเอยีดของสนิคา้กจ็ะขึ้นมาทนัท ีโดยพนกังานหน้าร้านสามารถตอบค�าถามลกูค้า
ได้ทนัทวี่า มขีองไหม ไม่ต้องโทร.มาเชก็ที่เราแล้ว รู้ว่าจะจดัส่งเมื่อไหร่ ท�าให้ลูกค้ารู้สกึ
ง่ายขึ้น นอกจากนี้ เรายังบอกลูกค้าเสมอว่า ร้านที่จะอยู่อย่างแข็งแกร่งได้ คือร้านที่ม ี
Know-How ดงันั้น ต่อไปจะไม่ใช่แค่การขายของอย่างเดยีว แต่คณุต้องเป็นที่ปรกึษาช่วย
ลกูค้าได้ด้วย ถ้าขายของอย่างเดยีว คณุสูแ้พลตฟอร์มออนไลน์ไม่ได้หรอก ซึ่งเรากม็กีารน�า
เอาองค์ความรู้ต่างๆ เข้าไปสนบัสนนุดลีเลอร์ของเราอยู่ตลอด”

 แน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของพัสชนันท์ได้รับแรงสนับสนุนจากพ่อแม่เป็น
อย่างด ีเพราะทกุคนตระหนกัดวี่า หากไม่ลกุขึ้นมาปรบัตวัครั้งใหญ่ โอกาสที่ธรุกจิจะรอด
คงเป็นไปได้ยาก 

Did You Know

ขณะที่อายุเฉล่ียของธุรกิจครอบครัวจะยาวนานกว่า

โดยญ่ีปุ่น มีค่าเฉลี่ยอายุกิจการของธุรกิจครอบครัว 

สูงที่สุดอยู่ที่

ธุรกิจทั่วไป

จะมีอายุเฉลี่ยแค่

12 ปี 52 ปี

ที่มา : Upside Down : มองมมุกลบั ปรบัมมุมองธรุกจิครอบครวั
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ร่วมกันโต

เกมรบแนวใหม่

ส�าหรับธุรกิจครอบครัว

การที่จะสร้างธรุกจิให้เตบิโตในยคุนี้ อาจจะไม่ใช่แค่การต่อยอดธรุกจิเดมิให้ดยีิ่งขึ้น 
แต่ต้องมองหาโอกาสจากการสร้างธรุกจิใหม่เพิ่มขึ้นด้วย และนี่กเ็ป็นอกีโมเดลการปรบัตวัหนึ่ง
ที่เกดิขึ้นในธรุกจิครอบครวั ผศ.ดร.เอกชยั อภศิกัดิ์กลุ บอกว่า ธรุกจิครอบครวัยคุใหม่
จะมลีกัษณะของการร่วมกนัโตมากขึ้น โดยเป็นการผสมผสานระหว่างไอเดยีของคนรุน่ใหม่ 
และการใช้จดุแขง็ของธรุกจิเดมิในครอบครวั เพื่อท�าให้ธรุกจิใหม่นั้นๆ ประสบความส�าเรจ็ 

 “เดมิธรุกจิครอบครวั ผู้บรหิารจะดู 2 ตวัหลกั คอื Performance ผลประกอบการ 
และ Productivity คอื มตี้นทนุที่แข่งขนักบัคนอื่นได้ แต่ถ้าอยากจะขยายธรุกจิใหม่ ต้อง
ท�าอกีสิ่งควบคูก่นัไป นั่นคอื การบ่มเพาะธรุกจิใหม่ หรอืการท�า Startup ของธรุกจิครอบครวั 
ซึ่งโดยหลกัการกจ็ะคล้ายกบัธรุกจิ Startup ทั่วไป อาจจะแตกต่างในรายละเอยีดเลก็น้อย” 
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ผศ.ดร.เอกชัยบอกว่า การท�า Startup ในธุรกิจครอบครัว ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น 
ส่วนใหญ่จะเน้นท�าเรื่องที่สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจครอบครัว หรือทายาทมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องอะไร ธุรกิจอาจจะขยายแนวทางไปในธุรกิจใหม่ที่มีคนเก่งในเรื่องนั้นๆ 
ส่วนเงนิทนุในการสนบัสนนุ หากเป็น Startup ทั่วไปต้องขอเงนิทนุสนบัสนนุจากนกัลงทนุ
ต่างๆ แต่เมื่อเป็นธรุกจิครอบครวั ซึ่งส่วนใหญ่จะมเีงนิกงส ีสามารถใช้ส่วนนี้ในการลงทนุ
กบัธรุกจิ Startup ของครอบครวัได้ เรยีกว่าเป็นแหล่งเงนิทนุที่มาจากภายในครอบครวัเอง

โมเดลนี้หากธุรกิจครอบครัวสามารถสร้างระบบที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นได้ เชื่อว่าจะเป็น
ประโยชน์กบัทกุๆ ฝ่าย ธรุกจิครอบครวักไ็ด้ธรุกจิใหม่ๆ ที่จะมาต่อยอดสร้างโอกาสเตบิโต 
ขณะที่ทายาทกจ็ะได้ใช้ไอเดยีและท�าในสิ่งตวัเองต้องการ เรยีกว่า เป็นอกีทางเลอืกส�าหรบั
การสบืทอดธรุกจิที่นอกจากจะเอื้อประโยชน์ให้กบัทกุฝ่ายแล้ว ยงัช่วยลดการขดัแย้งของ
คนรุน่เก่าและคนใหม่ เพราะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงของเดมิ แตส่ร้างของใหม่ เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้มากขึ้นนั่นเอง
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เปิดเคล็ดลับ

แจ้งเกิดธุรกิจใหม่

ใต้ร่มธุรกิจครอบครัว

ทางด้าน รววิรรณ วรสนิศริ ิทายาทรุ่นที่ 3 ของโรงงานผลติกระเป๋าหนงัแท้ที่มอีายุ
กว่า 50 ปีเป็นอกีหนึ่งกรณศีกึษาที่ต่อยอดสร้างแบรนด์กระเป๋าผ้า Bangkok Tales ที่ได้รบั
แรงบนัดาลใจมาจาก “ถงุโชคด”ี ขึ้นมา

ด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในตลาดกระเป๋าค่อนข้างสูง ท�าให้
ก้าวแรกของทายาทธรุกจิสาวรายนี้ คอื การเลอืกที่จะสร้างธรุกจิขึ้นมาใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กบัธรุกจิเดมิ โดยใช้ความเชี่ยวชาญที่มอียู่เป็นทนุเดมิ 
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“จากทรัพยากรที่มีอยู่ในมือ เราตัดสินใจเดินหน้าต่อด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมา
โดยเริ่มที่แบรนด์กระเป๋าหนงัแฟชั่น VARA แน่นอนว่า ทกุๆ ครอบครวัน่าจะมปัีญหาเหมอืนกนั
หมดเวลาที่มีการเปลี่ยนเจเนอเรชัน แล้วคนรุ่นใหม่ก็ต้องการที่จะท�าอะไรใหม่ๆ ซึ่งต้อง
เจอกบัค�าถามมากมาย แต่ด้วยความที่ใช้เงนิส่วนตวั บวกกบัการที่ไม่แตะธรุกจิเดมิของ
ที่บ้าน เพยีงแต่ขอแค่เครื่องจกัร เอาบางส่วนที่ทางบ้านแทบจะไม่ได้ใช้แล้ว และห้องท�างาน 
1 ห้อง ท�าให้ขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนค่อนข้างง่าย เพราะไม่ได้ไปกระทบกิจการเดิม 
แถมยงัสร้างรายได้จากการส่งต่อการผลติให้อกีด้วย” 

เราก�าลังจะก้าวไปในทิศทางไหน ท�าไมเราถึงต้องท�า

โดยที่เราช้ีให้เขาเห็นว่า ธุรกิจเดิมที่ท�ามานั้นไม่ค่อยดีแล้ว

ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พยายามพัฒนาตัวเอง

ในอนาคตเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ไม่รอด

รวิวรรณ วรสินศิริ
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หลงัจากสร้างแบรนด์ VARA กเ็ริ่มต่อยอดไปสู่แบรนด์ใหม่กระเป๋าผ้า Bangkok Tales 
ซึ่งรวิวรรณบอกว่า ลึกๆ แล้ว ตัวเองก็ต้องการจะต่อยอดจากสิ่งที่ครอบครัวท�า ซึ่งเป็น
โรงงานผลติกระเป๋าหนงัแท้ที่จะมลีายเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย เช่น ลายชนช้าง ลาย
สพุรรณหงส์ แผนที่ประเทศไทย ฉะนั้นจงึอยากจะท�าในสิ่งที่มคีวามเกี่ยวเนื่องกบัแก่นของ
ธรุกจิครอบครวั โดยมโีจทย์คอื เป็นถงุผ้าและต้องเกี่ยวกบัความเป็นไทย จนในที่สดุกอ็อก
มาเป็น “กระเป๋าโชคดี” ที่ท�าให้เห็นแล้วต้องหวนนกึถงึอดีตเมื่อ 40 กว่าปีก่อนที่คนยงั
นยิมใช้ “ถงุกระดาษโชคด”ี ถอืเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย

ความส�าเรจ็ของ Bangkok Tales กลายเป็นกระเป๋าที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ สร้าง
การเติบโตให้ธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดยเบื้องหลังของความส�าเร็จนี้ รวิวรรณบอกว่า อยู่ที่
ก้าวแรกของการปรับเปลี่ยน ซึ่งในฐานะที่เป็นทายาท สิ่งส�าคัญคือ การสื่อสารภายใน
ครอบครวัตอ้งมคีวามชดัเจน ควรมกีารพดูคยุให้คนในครอบครวัเข้าใจถงึสิ่งที่เราก�าลงัจะ
ท�า ต้องมแีผนงานที่ชดัเจน และสิ่งที่เราจะท�านั้นจะเปลี่ยนแปลงหรอืจะสร้างรายได้ให้กบั
ธรุกจิที่มอียูอ่ย่างไรได้บ้าง ซึ่งการพดูคยุสื่อสารนี้ กเ็พื่อให้ทกุคนมองเหน็เป้าหมายเดยีวกนั 
และจะได้จบัมอืเดนิไปข้างหน้าด้วยกนัได้ง่ายขึ้น
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 เป็นตัวก�าหนดกฎ กติกา และเง่ือนไขในการท�างาน

ร่วมกันของสมาชิกครอบครัว

 ช่วยลดปัญหาของสมาชิกรุ่นต่อๆ ไปที่เข้ามาสืบทอด

กิจการ

 การเขียนธรรมนูญครอบครัว ไม่มีหลักเกณฑ์

ตายตัว ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวจะตั้งกติกาขึ้นมา

 ข้อก�าหนดในธรรมนูญครอบครัวจะส่งผลไปถึง

อนาคต ผู้น�าครอบครัวจึงต้องคิดให้รอบคอบ เพื่อ

ให้ทายาทมีแนวทางเดินที่ชัดเจนในอนาคต

นอกจากจะต้องอธิบายให้คนในครอบครัวเข้าใจแล้ว พนักงานก็ต้องมีความเข้าใจ
ด้วยเช่นกนั อย่างในกรณขีองทายาทรายนี้ที่มกีารดงึบคุลากรเดมิเข้ามาอยู่ในทมี จ�าเป็น
ต้องสื่อสารกบัคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกนั 

“เราจะพดูให้เขาฟังว่า เราก�าลงัจะก้าวไปในทศิทางไหน เพราะอะไร ท�าไมเราถงึต้อง
ท�า โดยที่เราชี้ให้เขาเห็นว่า ธุรกิจเดิมที่ท�ามานั้นไม่ค่อยดีแล้ว ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่พยายามพัฒนาตัวเอง ในอนาคตเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ไม่รอด นี่คือการสร้างความเข้าใจ
กบัคนของเรา เพราะเดมิทเีรากอ็ยู่กนัมาแบบครอบครวั ท�าให้การเปิดใจเข้าหากนัไม่ใช่
เรื่องยาก แต่ความยากจะไปอยู่ที่เทคนคิการผลติมากกว่า เพราะแม้ว่าเราจะเป็นโรงงาน
ผลติกระเป๋า แต่การท�ากระเป๋าในสมยัก่อนนั้นไม่ได้ซบัซ้อนเหมอืนปัจจบุนั เลยต้องจ้างช่าง
เก่งๆ เข้ามาเพื่อสอนคนในทมีใหม่ทั้งหมด” 

ถ้าวนันี้ทายาทธรุกจิก�าลงัจะเปิดเกมรบรปูแบบใหม่ เพื่อเอาชนะการแข่งขนัทางธรุกจิ 
คนในครอบครวัคอืกองหนนุที่เข้มแขง็ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดธรุกจิเดมิ หรอืสร้างสรรค์
ธรุกจิใหม่ขึ้นมา ถ้าทกุคนพร้อมปรบัตวัจะกี่อปุสรรคกเ็อาชนะได้ไม่ยาก 

ธรรมนูญครอบครัว

คืออะไร?
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Trendy Marketing

ช่วงหลายปีมานี้คนไทยเราคุ้นเคยกบัการใช้ Facebook และ Instagram ในการ
ท�าการตลาด อาจเรยีกได้ว่า เป็นโซเชยีลเนต็เวริ์กที่ถูกใช้เป็นเครื่องมอืทางการตลาด
ที่ทรงประสทิธภิาพมากที่สดุ แต่รู้หรอืไม่ว่า ยงัมอีกีแพลตฟอร์มหนึ่งที่จ�านวนผู้ใช้งาน

ก�าลงัเตบิโตอย่างเงยีบๆ จนถงึตอนนี้มอียู่ 610 ล้านคนแล้ว นั่นคอื LinkedIn 
เครอืข่ายสงัคมด้านอาชพีและธรุกจิที่ใหญ่สดุในโลก 

 วิมาลี วิวัฒนกลุพาณิชย์

รู้จัก “LinkedIn”

เครื่องมือการตลาดที่ก�าลังอินเทรนด์
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จากแพลตฟอร์มส�าหรบัคนรองานและหาคนมาท�างาน LinkedIn ได้พฒันาไปสูเ่ครอืข่าย
อันเป็นแหล่งรวมของคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ บุคคลที่ทรงอิทธิพล ไปจนถึงการเป็น
เสมือนเวทีส�าหรับน�าเสนอสินค้าและบริการอีกด้วย ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ เริ่มหันมาวาง
กลยทุธ์การตลาดทั้งแบบ B2C และ B2B โดยใช้ LinkedIn เป็นช่องทางเพื่อเข้าถงึเครอืข่าย
มืออาชีพที่ใหญ่สุดในโลกแห่งนี้ และเป็นเครือข่ายที่ผู้คนต้องการท�าความรู้จักมากสุด
รองจาก Instagram 

 ก่อนอื่นไปดกูนัว่าท�าไม LinkedIn จงึขึ้นแทน่เครอืขา่ยสงัคมออนไลนท์ี่นา่สนใจที่สดุ
ในเวลานี้ 

อย่างแรกคอื LinkedIn เตบิโตเรว็มาก จากสมาชกิ 0 คนในปี พ.ศ.2546 ที่มกีารก่อตั้ง
เครือข่าย จ�านวนผู้ใช้งานค่อยๆ ไต่ไปสู่หลักล้านคน ก่อนขยับเป็นสิบล้าน และแตะ
หลกัร้อยล้านคนพร้อมกบัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยใช้เวลาเพยีง 8 ปี กระทั่ง
ปี พ.ศ.2559 ยกัษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์อย่างไมโครซอฟท์ ซึ่งมองเหน็ศกัยภาพของ LinkedIn 
กไ็ด้เข้ามาซื้อกจิการในราคา 26,200 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ปัจจบุนั LinkedIn มจี�านวน
ผู้ใช้งานราว 610 ล้านคน และมแีนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอกี
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แม้ยงัคงสถานะการเป็นแพลตฟอร์มจบัคูร่ะหว่างคนหางานกบัคนจ้างงานเหมอืนเดมิ 
แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในระยะหลังคือ LinkedIn ได้พัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มที่เน้นคอนเทนต์
เป็นหลัก โดยมีคอนเทนต์จากสมาชิกและ Influencers ทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามามหาศาล 
ในแต่ละสัปดาห์จะมีบทความกว่า 100,000 ชิ้นเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม จ�านวนมาก
เป็นงานที่เขียนโดยบรรดาผู ้บริหารจากแบรนด์ดังทั่วโลก นอกจากคอนเทนต์
ในรูปบทความ LinkedIn ยังเปิดให้สมาชิกสามารถลงภาพเคลื่อนไหวในรูปวิดีโอได้ด้วย 
และดูเหมือนจะได้รับการตอบรับดีมาก มีการแชร์ต่อจ�านวนมาก

กลุ่มผู้ใช้ LinkedIn คือใคร? 

ข้อมูลระบุ

29%
ของผู้ใหญ่

ที่ออนไลน์

ใช้ LinkedIn 

โดย

56%
เป็นชาย

44%
เป็นหญิง 

ครึ่งหนึ่งของผู้ใช้

LinkedIn ทั้งหมด

จบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

13%
ของประชากรวัยมิลเลนเนียล

(อายุระหว่าง 15-34 ปี)

ลงทะเบียนใช้งาน LinkedIn

41%
 ของเศรษฐีทั่วโลก

ก็ใช้ LinkedIn

ผู้บริหารระดับซีอีโอ ที่เป็นสมาชิก LinkedIn

แต่ละคนสามารถสร้างคอนเน็กชัน ราว

930
คอนเน็กชัน

43 K SME Inspired



 อีกสิ่งหนึ่งที่ท�าให้ LinkedIn แตกต่างจากโซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มอื่น คือ การ
เป็นแหล่งรวมของ Influencer หรือผู้ทรงอิทธิพลทางธุรกิจ ทั้งนี้ LinkedIn ได้พัฒนา
โปรแกรมกลุ่มที่รับเฉพาะ Influencer โดยการเชิญเข้ามาเท่านั้น ในกลุ่มนี้จะมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมลู ความรู ้และประสบการณ์ระหว่างกนั เหล่า Influnecer ที่มชีื่อในกลุม่นี้ 
ล้วนแต่เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อ เช่น บิลล์ เกตส์ (ไมโครซอฟท์), ริชาร์ด แบรนสัน (เวอร์จิ้น 
กรุ๊ป), เจมส ์อลัทเูชอร์ (ผูบ้รหิารนติยสาร Entrepreneur) และ จลิ ชเลซงิเกอร์ (นกัวเิคราะห์
สถานีข่าว CBS News) เป็นต้น 

 การที่ Influencer เหล่านั้นป้อนบทความดีๆ มีสาระให้กับ LinkedIn ได้กลายเป็น
แม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามายังแพลตฟอร์มแห่งนี้เพื่อเสพข้อมูล ไม่เท่านั้น LinkedIn 
ยังเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการใช้ในการท�า Personal Branding หรือการสร้างแบรนด์
ด้วยตัวบุคคล ซึ่งจะเห็นว่าเจ้าของธุรกิจหลายๆ คนท�าหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธุรกิจ
หรือแบรนด์สินค้าของตัวเอง ซึ่งสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการซึ่งลงทะเบียนกับ LinkedIn 
ก็สามารถท�าเช่นนั้นได้ 

 เชื่อหรือไม่ว่า LinkedIn เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพอันดับต้นๆ ในการเข้าหา 
Leads แบบ B2B (ว่าที่ลูกค้าหรือคนที่มีแนวโน้มจะเข้ามาเป็นลูกค้า) 
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ข้อมูลระบุ 51% ของบริษัทที่สมัครใช้งาน LinkedIn ได้ลูกค้า B2C จากที่นี่ ขณะที่ 
93% ของนักการตลาด B2B มองว่า LinkedIn เป็นเครื่องมือที่ทรงอานุภาพในการสร้าง 
Leads เมื่อเทียบกับ Facebook, Twitter หรือบล็อก LinkedIn จะสร้างจ�านวน Leads ได้
มากกว่า ไม่เท่านั้น ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า 50% ของสมาชิก LinkedIn นิยมซื้อสินค้า
และบริการจากบริษัทที่เคยติดต่อกันในแพลตฟอร์มแห่งนี้ ที่ส�าคัญ LinkedIn ยังเป็น
จุดเริ่มต้นที่ชักน�าลูกค้าให้เข้าไปชมเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆ อีกด้วย 

1  เข้าไปลงทะเบียน และสร้าง Profile บริษัทขึ้นมา 

โดยคลกิไปที่ Company Page แล้วใส่รายละเอยีดเกี่ยวกบั
องค์กรหรือแบรนด์ รวมถึง Location ซึ่งนอกจากจะสร้าง
ความน่าเชื่อถือว่าบริษัทมีตัวตนจริง ยังช่วยให้ว่าที่ลูกค้าที่
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อได้ง่ายด้วย

 

2  หลังจากท่ีสร้าง Company Page แล้ว ส่ิงที่ควรท�า

หลังจากนั้น คือ การสร้างคอนเทนต์ที่คนอ่านสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้

เช่น คอนเทนต์เกี่ยวกับความรู้ และ How-To ต่างๆ 
นอกจากการสร้าง Organic Content ที่ผู้ชมเข้ามาดูเอง 
ผู้ใช้งาน LinkedIn ยังสามารถสร้าง Sponsored Content เพื่อ
ให้ปรากฏสูส่ายตามากขึ้น ท�าให้โอกาสที่ผูช้มจะคลกิเข้ามา
อ่านมาดูก็มากขึ้นด้วย

สมัครใช้ LinkedIn ต้องท�าอย่างไร?
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 ต้องทราบเป้าหมายของตัวเองว่าคืออะไร

เช่น เพื่อสร้าง Brand Awareness หรือการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย หรอืเพื่อสร้างกลุม่/ชมุชนเลก็ๆ 
ที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน เป็นต้น 

 การเลือกชนิดของคอนเทนต์ท่ีเหมาะสม

เพื่อให้เกดิปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางกบัคนอ่าน หรอืกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
มากที่สดุ ชนดิของคอนเทนต์ใน LinkedIn ประกอบด้วย บทความ 
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และลงิก์เพื่อขยายข้อมูลเพิ่มเตมิ 
โดยคอนเทนต์ที่ดีจะมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.คนอ่าน/คนดูชอบ 
2.ข้อมูลแน่นแสดงถงึความช�านาญเกี่ยวกบัสิ่งนั้น และ 3.สามารถ
เปลี่ยนสถานะคนรบัข้อมูลจาก Leads มาเป็น Customers   

วางกลยุทธ์ Content Marketing อย่างไรให้เวิร์ก?

การท�าการตลาดด้วยเนื้อหา หรือ Content Marketing ส�าหรับ LinkedIn ก็มีความ
คล้ายคลึงกับช่องทางอื่นๆ คือ

โดยสรปุแล้ว ไม่ว่าคณุจะเป็นเจ้าของธรุกจิที่เริ่มมานานแล้วหรอืเพิ่งตดัรบิบิ้นเปิดป้าย 
การวางกลยทุธ์การตลาดคอืสิ่งที่ขาดไม่ได้ และช่องทางหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคอื การผลกัดนั
ธรุกจิผ่าน LinkedIn แพลตฟอร์มที่มจีดุเด่นด้านการเผยแพร่ธรุกจิ และเป็นชมุชนขนาดใหญ่
ของมอือาชพีทั่วโลก การเข้ามาอยูใ่นที่ที่ใช่อย่างน้อยกเ็ป็นทางลดัในการเข้าถงึเป้าหมาย
ได้ตรงและเรว็ขึ้น โดยไม่ต้องมวัคล�าทาง หรอืเสยีเวลาไปกบัแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่  

อ้างองิ  :  https://bit.ly/2tiPZB4  ,  https://bit.ly/2GHIEmA  ,  https://bit.ly/2WcpdcE  ,  https://bit.ly/2VKeyVz  ,  https://bit.ly/2JwGJpb

46 K SME Inspired



SME Corner

เพราะไม่คดิจะเดนิตามทางที่มอียู ่ท�าให้ทายาทโรงงานเหลก็ต้องสร้างเส้นทาง
สายใหม่ของตัวเองขึ้นมา ผ่านงานศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ที่ถูกน�ามา
ผนวกเข้ากับทักษะความเชี่ยวชาญของช่างเชื่อม จากเศษเหล็กกิโลกรัมละ

ไม่กี่สิบบาท กลายเป็นงานดีไซน์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายเท่าตัว และ
นี่คือ เส้นทางใหม่ที่ “ศรุตา เกียรติภาคภูมิ” สร้างขึ้นมาในชื่อว่า PiN

 กองบรรณาธกิาร   สนุนัท์ ล้อสมทรพัย์

“ท�ำน้อยให้ได้มำก”

สูตรดันธุรกิจโตในแบบ PiN
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เส้นทางเริ่มต้น จุดก�าเนิดแบรนด์ PiN

“ปิ่นเรยีนรู้จากโรงงานของคณุพ่อมาตลอดชวีติ และมองเหน็ถงึอตุสาหกรรมยคุเก่า
ที่เน้นขายจ�านวนเยอะ แต่ในจ�านวนเยอะของเขา คอืขายในหลกัสตางค์ สมมตุขิอง 10,000 ชิ้น 
แต่ขายได้ชิ้นละ 80 สตางค์ นั่นไม่ใช่ทางส�าหรบัปิ่น เราจงึต้องหาทางของเราเอง โดยที่
ยังอยู่กับธุรกิจเดิมได้ พอเรามองเห็นตรงนี้ จึงคิดว่าจะท�าอย่างไรให้แตกต่างจากสิ่ง
ที่คุณพ่อท�า โดยที่เราจะต้องท�าน้อยแต่ได้มาก ใช้คนงานไม่กี่คน แต่สามารถสร้างงาน
ที่มจีดุเด่นและเพิ่มมูลค่าได้” 

ศรตุาถ่ายทอดความตั้งใจในการสร้างแบรนด์ PiN ขึ้นมา โดยที่เธอเลอืกเอาวสัดเุหลอืใช้
อย่างเศษเหลก็ที่เหลอืจากโรงงานของพ่อ (ห้างหุ้นส่วนจ�ากดัโชตอินนัต์โลหะกจิ) มาสร้าง
งานศิลปะในรูปแบบของตกแต่งบ้าน เริ่มตั้งแต่ชิ้นงานเล็กๆ อย่างเชิงเทียน นาฬิกา 
จากนั้นค่อยขยายไปสูโ่คมไฟ โต๊ะ ประตมิากรรมตั้งพื้นและประดบัผนงั ด้วยจดุเด่นที่เปน็
เอกลักษณ์ ท�าให้ผลงานภายใต้แบรนด์ PiN กลายเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบันธุรกิจมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 
100% ในช่วงเวลา 3 ปีหลงัจากที่จดทะเบยีนจดัตั้งบรษิทัเมื่อปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา
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 “ปิ่นเคยลองนั่งคดิดู เราขายงาน 10 ชิ้นได้ในราคา 50,000 บาท ซึ่งใช้เศษเหลก็
เพยีงไม่กี่กโิล แต่ถ้าจะให้ได้เงนิในจ�านวนเท่ากนัต้องขายกองเหลก็ทั้งกองมากกว่า 1-2 ตนั 
การที่เราเปลี่ยนให้มีมูลค่าได้มากขนาดนั้น มันเกิดจากไอเดียสร้างสรรค์ มันสมองที่
เราคดิพฒันา และทกัษะฝีมอืของช่างที่ช่วยกนัท�า และการที่ตลาดเปิดรบังานของเรา จน
ท�าให้ธุรกิจเติบโตนั้น ก็เกิดจากที่เราท�างานซึ่งมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน เพราะ
ทกุวนันี้สิ่งที่คนตอ้งการคอื งานที่เป็นลกัษณะเฉพาะ และที่ส�าคญัคอื เรามจีดุยนืที่ชดัเจน 
ถามว่า จุดยืนของเราคืออะไร เราเน้นการสร้างสรรค์เป็นจุดหลัก เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่
ธรุกจิจ�าเป็นต้องม ีถ้ายงัท�าอะไรซ�้าๆ ทกุอย่างกจ็ะอยูแ่บบเดมิๆ เราต้องมคีวามสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ตอบรบักบัโลกปัจจบุนัที่คนมคีวามหลากหลายมากเหลอืเกนิในเวลานี้”
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กางแผนธุรกิจรองรับการเติบโต

จากตัวเลขการเติบโตที่ก้าวกระโดดนี้เอง ท�าให้ศรุตาต้องมองหาลู่ทางที่จะเข้ามา 
รองรบัการขยายตวัดงักล่าว เธอบอกว่า ปัจจบุนัสดัส่วนงานของ PiN มากกว่า 70% เป็น
งานโปรเจกต์ ออกแบบพื้นที่ต่างๆ เช่น บ้าน รีสอร์ต ห้างสรรพสินค้า โดยขนาดของ
ชิ้นงานจะมขีนาดใหญ่ขึ้น แต่ด้วยพื้นที่การท�างานยงัจ�ากดัอยู่ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ของโรงงานคณุพ่อ ท�าให้ไม่สามารถรองรบัการท�างานขนาดใหญ่ได้ ยกตวัอย่าง งานโปรเจกต์
ที่ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ประมาณ 100 ตารางเมตร พอพื้นที่การท�างาน
มจี�ากดั จงึต้อง Outsource ออกไปท�านอกโรงงาน ดงันั้น เธอจงึมแีผนที่จะสร้างโรงงาน
ของตวัเองในเรว็วนันี้ เพื่อจะได้มพีื้นที่ท�างานที่รองรบักบังานโปรเจกต์ที่มแีนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

อตุสาหกรรมยคุเก่าท่ีเน้นขายจ�านวนเยอะ

แต่ในจ�ำนวนเยอะของเขำ คอื ขำยในหลักสตำงค์ 

สมมตุขิอง 10,000 ช้ิน แต่ขำยได้ช้ินละ 80 สตำงค์ 

นัน่ไม่ใช่ทำงส�ำหรับป่ิน
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 ไม่เพยีงแตก่ารขยายพื้นที่การท�างานเท่านั้น อกีสิ่งหนึ่งที่ศรตุาต้องเร่งพฒันาควบคู่
กนัไป เพื่อรองรบักบัการเตบิโตทางธรุกจิ นั่นกค็อื การพฒันาคน ซึ่งถอืเป็นหวัใจส�าคญั
ของธรุกจิ PiN กว็่าได้

 “วนันี้ต้องบอกเลยว่า ช่างเรามไีม่เพยีงพอกบังานที่มนัโตขึ้น นอกเหนอืจากช่างของ
เราที่มอียู่ประมาณ 3 คน ปิ่นใช้วธิกีาร Outsource ด้วยการไปฝึกช่างข้างนอกให้สามารถ
ท�างานในแบบของ PiN ได้ จรงิๆ แลว้เทคนคิการเชื่อมงานของป่ินไม่ได้แตกต่างกบัเทคนคิ
การเชื่อมงานทั่วไป ช่างเชื่อมคนไหนกเ็ชื่อมได้ เพยีงแต่สิ่งที่คดักรองคนที่จะมาท�างานตรงนี้ 
ได้คอื ตวังานของปิ่นที่เป็นงานละเอยีด ต้องใช้ความอตุสาหะและอดทน ต่อหนึ่งชิ้นงาน
ต้องใช้เวลานาน ดงันั้น จงึไม่ใช่ทกุคนจะท�างานในแบบของปิ่นได้ ถามว่าการ Outsource 
มข้ีอจ�ากดัไหม ต้องบอกว่าแต่ละที่แต่ละคนมข้ีอจ�ากดัแตกต่างกนัไป ตอนนี้เรามช่ีางข้างนอก
อยูป่ระมาณ 10 คน สิ่งส�าคญัคอื เราต้องเลอืกคนให้เหมาะกบังาน ถ้าเป็นงานขนาดใหญ่

51 K SME Inspired



อาจจะใช้ทีมนี้ในการท�า แต่ถ้าเป็นขนาดเล็ก ชิ้นต่อชิ้น หรือมีการท�าซ�้าหลายๆ ตัว 
กอ็าจจะใช้ช่างอกีทมีท�าให้ เราพยายามที่จะกระจายงานออกไป เพื่อจะได้ไม่กระจกุตวั
อยู่แต่เฉพาะช่างในโรงงานเราเท่านั้น เพราะเป้าหมายจรงิๆ ของปิ่นคอื อยากที่จะพฒันา
ฝีมอืช่างคนอื่นๆ ให้เขาสามารถรบังานแบบนี้ได้ ถอืเป็นการถ่ายทอดวชิาชพีให้กบัคนอื่นๆ 
อกีทางหนึ่งด้วย”

ท�าสิ่งยาก เพื่อวางรากฐานธุรกิจแข็งแกร่ง

ถงึตรงนี้ศรตุายอมรบัว่า สิ่งที่ยากที่สดุส�าหรบัธรุกจินี้ คอื เรื่องของคน เพราะเป็น
งานที่ต้องอาศัยฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง และยิ่งเมื่อเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ท�าให้บางครั้งการท�างานร่วมกบัช่างเชื่อมโลหะจงึมอีปุสรรคในแง่ของความคดิ 
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกนัเกดิขึ้น
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 “ช่างบางคนมฝีีมอื มทีกัษะในการเชื่อมงาน เข้าใจวธิกีาร เข้าใจเทคนคิ แต่อาจจะ
ยงัไม่เข้าใจในเรื่องของการสร้างสรรค์ ในมมุของศลิปะ หน้าที่ของเราคอื ต้องเข้าไปเพิ่ม
เตมิความสร้างสรรค์ให้เขา เหมอืนเราเป็นครูสอนศลิปะเลย ไปสอนให้เขาเข้าใจว่าแบบนี้ 
คอืสวย แบบนี้คอืไม่สวย แบบนี้สวยเพราะอะไร แบบนี้สวยเพราะลูกค้าชอบ แบบนี้สวย
เพราะเราชอบ พฒันาให้เขามาท�างานศลิปะมากขึ้น”

 ดงันั้น แผนงานเร่งด่วนที่สดุส�าหรบัศรตุาในเวลานี้ คอื การพฒันาคน ซึ่งแนวทาง
ในการพฒันานั้นคอื ต้องให้โอกาสเขาได้ลองท�างานที่ยากขึ้น เพื่อให้เหน็ถงึความสามารถ
แท้จริงที่ซ่อนอยู่ โดยที่เราจะต้องถามความสมัครใจว่า เขาพร้อมที่จะร่วมท�างาน
และทดลองไปด้วยกนัไหม ซึ่งคนที่สนใจกจ็ะม ี2 แบบ คอื สนใจเพราะว่าเขาจะมรีายได้เพิ่ม 

เราเน้นการสร้างสรรค์เป็นจุดหลัก เพรำะเชือ่ว่ำ

เป็นสิง่ทีธุ่รกจิจ�ำเป็นต้องม ีถ้ำยงัท�ำอะไรซ�ำ้ๆ

ทกุอย่ำงกจ็ะอยูแ่บบเดมิๆ
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กับอีกส่วนหนึ่งคือ สนใจเพราะเขาอยากฝึกฝนฝีมือตัวเองและท�างานที่ท้าทายมากขึ้น 
นอกจากการให้โอกาสแล้ว สิ่งส�าคญัคอื ต้องสนบัสนนุ ดูแลช่วยเหลอือย่างต่อเนื่อง แม้
บางครั้งในช่วงที่ยงัไม่มงีานเข้ามา แต่เราต้องพยายามหางานป้อนให้เขา โดยท�างานเกบ็
เป็นสต็อกไปก่อน แต่พอถึงเวลาที่งานเร่งมากๆ เขาจะเต็มใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือ 
เรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือ การสร้างคนในแบบของ PiN เพื่อท�าให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้าได้ 
โดยที่มทีพัหลงัพร้อมเป็นก�าลงัหนนุอย่างดเียี่ยม 

 นอกจากนี้ ในอนาคตศรตุายงัมแีผนที่จะปทูางในเรื่องของการพฒันาและสร้างคน
เพิ่มขึ้น โดยมองว่าหลงัจากที่ขยบัขยายพื้นที่ท�างานได้แล้ว เธอตั้งใจจะเปิดสตูดโิอเลก็ๆ 
เพื่อเป็นสถานที่ส�าหรบัฝึกอบรมช่างฝีมอื และอกีหนึ่งแนวทางในการสร้างคน คอื การเข้าไป
ให้ความรู ้ทั้งในเชงิของการบรรยายและฝึกอบรม โดยร่วมกบัสถาบนัการอาชวีศกึษาต่างๆ 
เพื่อสร้างบคุลากรด้านการเชื่อมโลหะที่มอีงค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วย

 ดเูหมอืนสิ่งที่ศรตุาและแบรนด์ PiN ก�าลงัท�าในเวลานี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะการ
สร้างคน ถอืเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในยคุที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานฝีมอื แต่เมื่อ
ถามว่า มคีวามกงัวลไหม ค�าตอบที่ได้จากผู้หญงิคนนี้ นั่นคอื 
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 ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง และสร้ำง

เอกลักษณ์เฉพำะตัวไม่ซ�้ำใคร

 รู้จกักำรต่อยอด สร้ำงมลูค่ำเพิม่ เพือ่สร้ำงโอกำสให้กบัธุรกจิ

 เพิ่มทักษะ พัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะ คน คือหัวใจหลัก

ของกำรท�ำธุรกิจ

Key 
Success

“ป่ินเป็นคนที่อยากจะเอาชนะ เอาชนะตวัเอง เอาชนะในสิ่งที่คนบอกว่าท�าไม่ได้ หรอื
เป็นไปไม่ได้ ชีวิตปิ่นเกิดจากการพิสูจน์ตัวเองมาครั้งหนึ่งแล้ว ตอนที่เอาเศษเหล็กที่เขา
ชั่งขายกโิลละไม่กี่บาทมาท�าให้เกดิมลูค่าเพิ่ม และนี่กเ็ป็นอกีครั้งที่จะพสิจูน์ตวัเองเช่นกนั” 

เรื่องราวของแบรนด์ PiN เป็นภาพสะท้อนได้อย่างดวี่า การจะท�าให้ธรุกจิเตบิโตนั้น 
สิ่งส�าคญัอยู่ที่หนึ่งสมอง สองมอื และใจที่มุ่งมั่นนั่นเอง 
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Financial

อยากลงทนุเริ่มต้นธรุกจิ แต่ไม่กล้าเสี่ยงแบบเตม็ตวั ท�าให้ “ธรุกจิแฟรนไชส์” 
กลายเป็นค�าตอบของใครหลายคนที่อยากจะสมัผสักบัการเป็นเจ้าของกจิการดู

สกัครั้ง โดยที่มองเหน็โอกาสของความส�าเรจ็ลอยอยู่เบื้องหน้า

 วนัวิสา งามแสงชัยกจิ    สรรพ์ภพ จิรวรรณธร

เปิดเคล็ดลับ

ลงทุนแฟรนไชส์ให้เวิร์ก

ฉบับ GURU
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 หากเอ่ยถึงธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน จุดแข็งหนึ่งในสายตา
นกัลงทนุ หรอืผูท้ี่สนใจอยากเป็นเจ้าของกจิการ นั่นคอื การเป็นธรุกจิส�าเรจ็รปูที่ง่ายส�าหรบั
การเริ่มต้นเพราะทุกสิ่งอย่างถูกวางและก�าหนดเป็นมาตรฐานโดยเจ้าของธุรกิจที่ผ่าน
ประสบการณ์ความส�าเร็จมาแล้ว หรือจะเรียกอีกอย่างว่า แฟรนไชส์ เป็นกลยุทธ์ในการ
ขยายสาขา ขยายรายได้ของบริษัทที่ประสบความส�าเร็จ ฉะนั้นคนที่ซื้อแฟรนไชส์ คือ 
คนที่ซื้อความส�าเร็จจากคนอื่นที่เขาประสบความส�าเร็จมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ความ
ต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ 

ถามว่าปีนี้ธุรกิจแฟรนไชส์กลุ่มไหนน่าสนใจลงทุน ในฐานะผู้ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวง
ธุรกิจแฟรนไชส์มานานอย่าง เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส 
จ�ากัด ผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ การเงินธุรกิจและแฟรนไชส์ บอกไว้ว่า 
ธุรกิจไหนจะน่าสนใจนั้น ต้องดูจากพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนบ้าง 
ซึ่งจากการวิเคราะห์ทิศทางผู้บริโภคพบว่า ในปีนี้จะมี 4 กลุ่มแฟรนไชส์ที่มาแรง
และน่าลงทุนส�าหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นแฟรนไชซี ได้แก่

ส่องแฟรนไชส์น่าลงทุน ธุรกิจไหนมาแรง!

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธ์ิ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จ�ากัด
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ถือเป็นธุรกิจที่ก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในขณะนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความ
สะดวกสบายของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะในสังคมเมือง
และจังหวัดใหญ่ๆ จะเห็นได้จากแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก
บางรายนั้นสามารถขยายสาขาได้ถึง 200-300 สาขา ซึ่ง
ในการลงทุนของแฟรนไชส์ประเภทนี้ ถือว่าใช้เงินทุนสูงพอ
สมควร อยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านบาท โดยระยะเวลาความ
ส�าเร็จ มีความเป็นไปได้ที่จะคืนทุนใน 1-2 ปี 

ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้แฟรนไชส์ธุรกิจ
อาหารที่มาแรง จะเน้นไปที่ธุรกิจอาหารประเภทตอบโจทย์ความ
สะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าแบบฟาสต์แคชชวล (Fast Casual) 
หรืออาหารจานด่วน กินได้เร็ว แต่ไม่ใช่ฟาสต์ฟูด รวมถึงอาหาร
เฉพาะพเิศษ ที่ไม่ต้องมเีมนูหลากหลายหรอืกระบวนการยุ่งยาก 
เช่น ธุรกิจขายเฉพาะข้าวผัดกะเพราหน้าต่างๆ หรือขายเฉพาะ
ข้าวหน้าเนื้อ หน้าหมูทอด เป็นต้น 

ปีนี้จะเน้นไปในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการ
เสรมิสร้างสตปัิญญาความสามารถให้กบัเดก็ๆ มากขึ้น เช่น 
การโค้ดดงิ ภาษายคุ 4.0 ที่ไม่ได้สอนให้เดก็หรอืนกัเรยีนเป็น
โปรแกรมเมอร์ แต่สอนให้มตีรรกะในการคดิ รวมถงึการสอน
ทกัษะต่างๆ ให้กบัเดก็ก่อนเข้าเรยีนก�าลงัเป็นที่นยิมเป็นอย่างมาก 

ธุรกิจร้าน

สะดวกซัก

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจการศึกษา
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นอกจากแบรนด์ในประเทศด้วยกันเองแล้ว แฟรนไชส์
ที่มาจากต่างประเทศถือว่าเป็นธุรกิจที่จะมาแรงเช่นเดียวกัน เช่น 
แบรนด์แฟรนไชส์หม้อไฟชื่อดัง Little Sheep Hot Pot 
หนึ่งในแบรนด์ของ YUM China เครือร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศจีน หรือแบรนด์แฟรนไชส์ผู ้ให้บริการก�าจัดยุง
จากสหรัฐอเมริกา อย่าง Mosquito Squad เป็นต้น เนื่องจาก
จะเป็นทางเลือกใหม่ๆ ส�าหรับนักลงทุน

ถึงจะรู้แล้วว่าแนวโน้มธุรกิจกลุ่มไหนน่าสนใจและน่าลงทุน แต่อาจยังไม่เพียงพอที่
จะท�าให้ตดัสนิใจลงทนุได้ เศรษฐพงศ์จงึแนะน�าเคลด็ลบัในการลงทนุเพิ่มให้ โดยบอกว่า 
ผู้ที่จะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ อันดับแรกต้องรู้จักตัวเองก่อน รู้จักเป้าหมายในการ
ท�าธุรกิจ ต้องรู้ก่อนว่าจะซื้อแฟรนไชส์นี้ เพื่อมาเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลัก แล้ว
ค่อยมาดูเรื่องราคา เงินทุน หรืองบประมาณที่มี ตลอดจนเวลาที่ต้องเข้าไปดูแลบริหาร

ธุรกิจแฟรนไชส์

จากต่างประเทศ

เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้เวิร์ก
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จัดการ พอรู้เป้าหมาย รู้งบประมาณแล้ว ก็ไปดูว่าธุรกิจประเภทไหนที่ตนเองชอบ ถนัด 
หรือเคยมีประสบการณ์ และมีท�าเลที่ดีหรือไม่ หลังจากที่ได้ธุรกิจที่ต้องการแล้ว ควร
ท�าการตรวจสอบข้อมูล ท�าการศึกษาว่า ใครคือเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์นี้ ด�าเนินธุรกิจ
มาเป็นอย่างไรบ้าง ประสบความส�าเร็จกี่สาขา ผลประกอบการเป็นอย่างไร และมี
แนวทางในการเติบโตเป็นอย่างไร 

นอกจากนี้ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ยังควรดูคุณภาพของทีมงานจากแบรนด์แม่ที่ต้องท�างาน
ด้วยกันอีกด้วย โดยอาจท�าผ่านวัน Open House ซึ่งทางเจ้าของแบรนด์จะเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถไปเยี่ยมชมงานได้ รวมถึงการพิจารณาดูว่า รายได้หลักของ
ธุรกิจแฟรนไชส์นั้นได้มาจากอะไรหรือมาจากทางไหน เช่น ถ้ารายได้หลักของเขามา
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จากค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าอย่างเดียว แสดงว่าเขาตั้งใจแค่จะขายไปเรื่อยๆ 
ไม่ได้สนใจคนที่มาซื้อ แต่ถ้ารายได้หลักมาจาก Royalty Fee ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทน
ที่แฟรนไชซต้ีองจ่ายอย่างต่อเนื่องตามสดัส่วนของผลการด�าเนนิงาน แสดงว่าเขาจะช่วยท�า
ให้แฟรนไชซีส�าเร็จก่อนแล้วเขาถึงจะส�าเร็จตามไปด้วย ซึ่งก็คือ เขาจะส่งเสริมให้ผู้ซื้อ
มีรายได้เพิ่ม เพื่อที่เขาจะได้รายได้จากเปอร์เซ็นต์รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง 

อย่างไรก็ดี ในแง่ของการคืนทุนในการท�าธุรกิจแฟรนไชส์ แน่นอนว่าส�าหรับผู้ลงทุน
แล้ว ยิ่งคืนทุนเร็วเท่าไรยิ่งดี แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆ ด้วย โดยทั่วไป
ระยะเวลาคืนทุนควรเป็นครึ่งหนึ่งของอายุสัญญา เช่น ถ้าอายุสัญญา 3 ปี ระยะเวลา
คืนทุนอย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 1 ปีครึ่ง ดังนั้น ในการลงทุนแฟรนไชส์ใดๆ ก็ตาม 
ผู้ลงทุนควรศึกษาให้มากๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ สอบถามผู้เชี่ยวชาญ และมีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยู่เสมอ

คาดปีนี้
จ�านวนแฟรนไชส์
ในประเทศไทย

อยู่ที่

630
แบรนด์ โดยมีมูลค่าธุรกิจ

อยู่ที่ประมาณ

280,000
-300,000

ล้านบาท

เติบโตขึ้น

8-10%
จาก 572 แบรนด์ ในปีที่ผ่านมา 

ที่มา : บริษัท จีโนซิส จ�ากัด
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Success Tips 5 ข้อควรระวัง! ก่อนลงทุนท�าแฟรนไชส์

1  อย่าซือ้แฟรนไชส์ตามเทรนด์ 

เพราะอาจจะไม่ยั่งยืน เช่น 
เจ้าของแฟรนไชส์ท�าสินค้าฮิต
ติดเทรนด์หนึ่งอยู ่ แต่พอ 
กระแสหาย เขาก็ทิ้งไปท�า
อย่างอื่นแทนหรือท�าแบรนด์
ใหม่ขึ้นมาโดยไม่มกีารปรบัตวั 
ถือเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่ควรซื้อ

2  อย่าหลงค�าโฆษณา

เช่น จะคืนทุนเมื่อไร ได้เงิน
กลับมาเร็ว อย่าเชื่อถ้าไม่มี
การตรวจสอบ ทางที่ดคีวรท�า 
การสอบถามไปยังแฟรนไชซี
คนอื่นๆ ว่า ซื้อไปแล้วเป็น
อย่างไร คนที่ซื้ออยู่แล้วและ
ท�าการซื้อเพิ่ม ท�าไมเขาถึงซื้อ 
หรือคนที่ซื้อแล้วยกเลิกไปนั้น
เป็นเพราะอะไร

3  อย่าซื้อแฟรนไชส์ถ้าเกิด

คณุไม่มทีีมและไม่มคีนเห็นด้วย

หรือสนับสนุน

เพราะการตัดสินใจของเรานั้น
มีผลกับครอบครัวด้วย ดังนั้น 
เวลาไปซื้อแฟรนไชส์ควรจะ
ต้องปรึกษากันเลยว่า ก�าลัง
จะเริ่มท�าธุรกิจนี้ ดูว่ามีคน
สนับสนุน และเห็นด้วยในการ
ท�าธุรกิจนี้หรือไม่ 

4  อย่าซ้ือแฟรนไชส์เพราะขึน้ช่ือว่าเป็นแฟรนไชส์ 

เพราะค�าว่าแฟรนไชส์ไม่ได้การันตีว่าจะประสบ
ความส�าเรจ็ไปทกุอย่าง ผู้ซื้อต้องหาความเหมาะสม
ของตัวเองให้เจอ อย่าเห็นแค่ว่าเป็นแฟรนไชส์
ยอดนิยม 5 อันดับแรกแล้วซื้อ เพราะบางที
อาจจะไม่ดีและเหมาะสมกับเราก็ได้ 

5  อย่าซือ้แฟรนไชส์ทีบ่อกว่าไม่มกีารเกบ็ค่า

ธรรมเนียม ไม่มีการเก็บค่ารายปีหรือ Royalty Fee 

เพราะท�าให้สงสัยได้ว่า แฟรนไชส์นี้อยู่รอด
ได้อย่างไร ถ้าเขาบอกว่าได้จากการขาย
วัตถุดิบ แสดงว่าค่าวัตถุดิบต้องสูงมากถึง

อยู่รอดได้  
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Management

หลายคนอาจรู้สกึอจิฉาคนที่เกดิมาเป็นทายาทธรุกจิ “เกดิมาจะโชคดอีะไร
เช่นนี้ มธีรุกจิไว้รอรบั ไม่ต้องนบัหนึ่งใหม่ มคีนคอยปูทางไว้ให้หมดแล้ว” แต่
ในความเป็นจรงิมทีายาทธรุกจิหลายคนที่รู้สกึกดดนั กลวัว่าจะบรหิารได้ไม่ดี
เท่ารุ่นพ่อแม่ หรอืบางคนไม่อยากท�า เพราะมคีวามฝันของตวัเอง คล้ายๆ 

กบัส�านวนที่ว่า “คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า” 

 อรญิญา เถลงิศร ีกรรมการผูจ้ดัการ SEAC - ศนูย์พฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติแห่งภมูภิาคอาเซยีน

เปิดต�ำรำ

ธุรกิจครอบครัว 

สร้างความอยู่รอดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
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เมื่อพูดเรื่องธุรกิจครอบครัว สิ่งแรกที่ต้องท�าความเข้าใจคือ เรื่องของความหมาย 
เพราะทุกวันนี้คนตีความกันผิดเยอะ สิ่งที่ท�าให้ธุรกิจครอบครัวแตกต่างจากธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ มีหลายประเด็นด้วยกัน อย่างแรกคือ “อ�านาจหรือรูปแบบการตัดสินใจ” 
ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจครอบครัว ซึ่งต้องมาจากคนในครอบครัว ในที่นี้หมายถึง
คนที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด (อาจเป็นพ่อกับลูก พี่กับน้อง ปู่กับหลาน) หรือ
จากการแต่งงาน (สามกีบัภรรยา) เท่านั้น 

ประเดน็ต่อมาคอื ธรุกจิครอบครวัเป็นธรุกจิที่ด�าเนนิการด้วยแรงผลกัดนัจาก “วสิยัทศัน์” 
ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มาจากข้างใน ต่างจากธุรกิจหรือบริษัทรูปแบบอื่นๆ ที่วิสัยทัศน์
อาจจะมาจากกระบวนการ (Process) ที่มผีู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder) อื่นๆ เข้ามา
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วสิยัทศัน์ของธรุกจิครอบครวัจะมเีป้าหมายใหญ่อยูท่ี่ความส�าเรจ็ของธรุกจิ 
เพื่อน�ามาเลี้ยงวงศต์ระกลู ดว้ยวสิยัทศัน์นี้เองจงึเป็นที่มาของสิ่งที่เรยีกว่า Entrepreneurial 
Spirit หรือจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่องค์กรต่างๆ ล้วนแล้วแต่โหยหาอยากให้คน 
ในองค์กรมเีหมอืนดงัที่ธรุกจิครอบครวัม ีเพราะเมื่อคนม ีEntrepreneurial Spirit แล้วจะมคีวาม
ต้องการหรอืความมุ่งมั่นที่จะท�าให้ธรุกจิส�าเรจ็ เพราะรู้สกึว่านี่คอื ธรุกจิของเขา สิ่งนี้เอง
เป็นคณุลกัษณะหลกัที่ท�าให้ธรุกจิครอบครวัหลายๆ รายประสบความส�าเรจ็
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ผลส�ำรวจของ Forbes อเมริกำ

บอกว่า ในจ�านวนสมาชิก

ที่ร�่ารวยที่สุด 400 เจ้า ในอเมริกา

44%
เป็นธุรกิจครอบครัว 

อกีหนึ่งคณุลกัษณะส�าคญัของธรุกจิครอบครวัคอื เจ้าของจะมคีณุสมบตั ิ2 ประการ 
คอื “ภาวะผู้น�า และความเป็นเจ้าของ” (Leadership+Ownership) ซึ่งผู้ประกอบการธรุกจิ
ครอบครวัส่วนมากนั้นจะมภีาวะผู้น�าโดยธรรมชาต ิและ/หรอืมคีวามรู้สกึเป็นเจ้าของโดย
อตัโนมตั ิจงึท�าให้พวกเขามจีติวญิญาณความเป็นผู้ประกอบการอย่างแรงกล้า

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าธุรกิจครอบครัวจะมีขนาดใด ทุกรายมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ 
ต้องการส่งต่อธรุกจินี้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อกีรุ่นหนึ่ง ความต้องการรกัษาสมบตัขิองครอบครวั 
ท�าให้ธุรกิจครอบครัวมีพลวัตในการด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างออกไปจากธุรกิจประเภทอื่นๆ 
เพราะผสมผสานเรื่องของธรุกจิเข้ากบัเรื่องความสมัพนัธ์ในครอบครวั
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ถงึตรงนี้ ต้องบอกว่า ธรุกจิครอบครวัจดัว่าเป็นแหล่งเศรษฐกจิโลกที่เก่าแก่ที่สดุ ตั้งแต่
ภาพของร้านห้องแถว ยี่ป๊ัว ซาป๊ัวที่เหน็กนัมาเนิ่นนานไปจนถงึธรุกจิขนาดใหญ่จดทะเบยีน
ระดบันานาชาตทิี่มพีนกังานเป็นหมื่นเป็นแสนคน เรยีกได้ว่า ธรุกจิครอบครวันั้นมขีอบเขต
กว้าง ครอบคุลมตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วไปจนถึงใหญ่ยักษ์ ที่ผ่านมาธุรกิจครอบครัวมีอัตรา
การเตบิโตสูงมาก มสี่วนแบ่งในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนมคีวามต้องการเหน็สมบตัิ
ของครอบครัวเพิ่มขึ้น สะท้อนได้จากผลส�ารวจของ Forbes อเมริกาที่บอกว่าในจ�านวน
สมาชกิที่ร�่ารวยที่สดุ 400 เจ้าในอเมรกิา 44% นั้นเป็นธรุกจิครอบครวั 

ในแง่ของความท้าทาย ส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่คนรับช่วงต่อ ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ที่
แน่วแน่เท่ารุ่นก่อนๆ อาจเป็นเพราะรุ่นก่อนท�ามาให้ หรือหาให้เยอะแล้ว ท�าให้คนรุ่นนี้
ไม่เหน็ถงึความจ�าเป็นที่จะตอ้งทุม่เทเท่าเมื่อกอ่น รวมถงึอาจเริ่มมคีวามขดัแยง้ ไม่ลงรอย
ในแง่ความเชื่อ ค่านยิม เป้าหมาย วธิกีารท�างาน มมุมอง ซึ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกดิขึ้น
เหมอืนกนัทั่วโลกกบัธรุกจิครอบครวั
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พร้อมท่ีจะ Disrupt ตัวเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องมอง

ที่ Core Business

แม้ธรุกจิที่ท�าอยูจ่ะยงัคงเตบิโตหรอืรกัษาความแขง็แกร่ง
ในตลาดไว้ได้ แต่ไม่ควรพงึพอใจหรอืยดึตดิอยู่กบัความ
ส�าเรจ็เดมิๆ เพราะธรุกจิในปัจจบุนัเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 
ท�าให้ไม่สามารถที่จะยนือยูใ่นจดุเดมิได้ ต้องพยายามมอง
หาวธิปีฏริปูหรอืปฏวิตัติวัเอง ท�าให้ตวัเองรู้สกึอดึอดัเพื่อที่
จะหารปูแบบหรอืวธิกีารใหม่ๆ ที่จะท�าให้เตบิโตได้มากขึ้น

มองหาวิธีลงทุนจาก Investor ที่เข้าใจ Passion ของ

ธุรกิจ

การหาแหล่งระดมทุนของธุรกิจส่วนใหญ่มักมองไปที่
ตลาดหลกัทรพัย์เป็นหลกั แต่การท�าธรุกจิยคุใหม่ต้องเปลี่ยน
มาเป็นการหาพนัธมติร หรอืผูม้องหาโอกาสในการลงทนุกบั
ธรุกจิที่น่าสนใจและมโีอกาสเตบิโต ซึ่งต้องเลอืกผูล้งทนุที่เชื่อมั่น
และมี Passion ต่อธุรกิจ รวมทั้งมีความอดทนที่จะรอดู
ความส�าเรจ็ในอนาคตมากกว่าหวงัแค่ผลตอบแทนระยะสั้นๆ

ส�าหรบัการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วนี้ ต้องบอกว่าไม่มสูีตรส�าเรจ็ที่แน่นอน แต่ละองค์กร
ต้องได้รบัการพจิารณาเป็นกรณีๆ  ไปว่า ธรุกจิอยู่ในบรบิทใด อาการเป็นอย่างไร เพื่อให้
ได้รับการรักษาหรือดูแลได้อย่างตรงจุด แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ส�าหรับธุรกิจ
ครอบครวั การจะท�าให้ธรุกจิครอบครวัเดนิหน้าไปต่อได้นั้น สิ่งส�าคญัคอื ต้องเปลี่ยนวธิคีดิ
เพื่อท�าให้รอดพ้นจากความท้าทายที่มีอยู่รอบด้าน และมีโอกาสที่จะเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด ซึ่งจะต้องท�าอย่างไรนั้นมาดูกนั 
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การเปล่ียนทมีขายใหม่ เพ่ือให้มวิีธีคดิและกระบวนการ

ใหม่ๆ ในธุรกิจ

หากยงัใช้ทมีขายเดมิๆ เหมอืนกบัการท�าธรุกจิในยคุ
แรกๆ ผลลพัธ์ที่ได้กค็งไม่แตกต่างไปจากเดมิ แตห่าก
ต้องการสร้าง Upside Down Thinking การคดิแบบมมุกลบั 
จ�าเป็นต้องมทีมีงานใหม่ๆ มาช่วยในการขบัเคลื่อนไปสู่
วถิทีางใหม่ๆ

มองหากลุ่มเป้าหมายท่ีชอบทดลองส่ิงใหม่

ถ้าอยากให้ธรุกจิเตบิโต ต้องมองหากลุม่ที่พร้อมจะ
ทดลองโมเดลธรุกจิใหม่ๆ หรอืกลุม่ Early Adopter มากกว่า
การเข้าไปหากลุ่มคนที่มีความคุ้นเคย หรือยึดติดกับ
รปูแบบหรอืวธิกีารเก่าๆ เพื่อสร้างให้เกดิกลุม่เป้าหมายใหม่
และเป็นผูช่้วยจดุกระแสให้แก่โมเดลธรุกจิของคณุ

สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจครอบครัวต้องค�านึงถึงและต้องยอมแลกเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ นั่นคือ อาจจะยังไม่สามารถมองเห็นการเติบโตของธุรกิจในช่วง
ของการเริ่มต้นปรบัเปลี่ยนทนัท ีเพราะต้องใช้เวลาเพื่อรอผลลพัธ์ที่จะเกดิขึ้นหลงัการ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ แต่ต้องคดิเสมอว่า สิ่งส�าคญัที่สดุของการท�าธรุกจิในปัจจบุนัคอื
จะค่อยๆ โต หรอืช้าแบบที่ผ่านมาไม่ได้แล้ว เพราะความเปลี่ยนแปลงเรว็ขึ้นทกุวนั 
เกมธรุกจิกเ็ปลี่ยนไปทกุวนัเช่นกนั ฉะนั้นถ้าวนันี้คณุไม่เริ่มเปลี่ยน โอกาสที่ธรุกจิจะ
ไปต่ออาจเป็นเรื่องที่ยาก 
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ฉีกกรอบ

ต่อยอดความส�าเร็จ


